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  :الفصل األول
  

    ورئاسته للعائلةتربية النبي 

                  ، أي هو أفـضل                                 هللا تعاىل هو سيدنا حممد        "    الرب "                     إن أفضل ممثل لصفة     
            نـه كـان        ، أل                           حىت بني سائر األنبيـاء                                        من ميثل هذا االسم من األمساء احلسىن      

                                                         وال شك أن الصحابة الذين تلقوا التربية منه كانوا أفضل        .                   صاحب فطرة متميزة  
                                                        فليس يف اإلمكان رؤية أو تنشئة مناذج أخرى من أمثال            .                        الناس من بعد األنبياء   

   .                     رضوان اهللا تعاىل عليهم        أو علي          أو عثمان        أو عمر      أيب بكر

                                                                    ليس هؤالء فحسب، بل ال ميكن الوصول إىل مرتبة أي صحايب آخر، ألن             
                                            وهناك من تربوا يف نفـس جـو التربيـة            .                                 هؤالء تربوا على يد رسول اهللا       

                                                                                النبوية، وكانوا مثل الدرر املنثورة يف العصور اليت جاءت بعده، حيث نستطيع            
                          وأصبحوا مـدار فخـر       ، ِ          ً                       ء أيضاً ربوا من ِقبل رسول اهللا                         أن نقول إن هؤال   

                                                       ُ            هؤالء يصعب جميء أمثاهلم أو تربية أناس يف مستواهم أمثال الفُضيل         . .        اإلنسانية
                 وأيب حنيفـة                         وجنيـد البغـدادي                          وأيب يزيد البسطامي                وبشر احلايف      ِ    بن ِعياض 
          وموالنا                   واإلمام الغزايل                   واإلمام الرباين                   وأمحد بن حنبل                  واإلمام مالك          والشافعي

                    وأمحد الرفـاعي                والنقشبندي           والشاذيل                  والشيخ الكيالين                   الل الدين الرومي   ج
                                           لقد تلقن هؤالء دروسهم منه، ونشأوا على         .   اخل   ..                          يع الزمان سعيد النورسي      وبد
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                            ولكنه ضعيف مـن حيـث                                                     نظم تربيته وهناك قول مجيل ينسب إىل النيب         
   )١ ( » .     رائيلـ                        علماء أميت كأنبياء بين إس «  :        ند يقولـ    الس

                                            من ناحية الفضل العام، ولكـن هنـاك                                              ال ميكن أن يبلغ أحد مرتبة األنبياء      
                                                                          أوضاع خاصة يكاد يصل فيها بعضهم يف مضمار السباق إليهم، وذلك مـن             
                             ً                           ً                      أمثال الذين ذكرنا أمساءهم آنفاً، وأمساء أخرى ميكن ذكرهـا أيـضاً هـؤالء              

                                                    لب إشغال أماكنهم من قبل آخرين لكان من الالزم                                    األعالم مدار فخرنا، ولو ط    
                                                                من السماء إىل األرض، ذلك ألن املالئكة وحدهم هـم الـذين                          إنزال املالئكة 

   .               يستطيعون متثيلهم

                             فاالنتساب إليه وحده هو الـذي    .       وحده                           وهذا األمر خاص بالنيب حممد    
          وبعـد                       مر حىت يوم القيامة                                                       يستطيع إعطاء مثل هذه الثمار، وهذا العطاء سيست       

                                                                       عهد اجلفاف الذي نعيشه من يدري من سيظهر من أصحاب هـذه اخلـالل              
                                                                         والصفات املقدسة من عظماء القلب والروح، فإن آمالنا معقودة علـيهم مـن       

   .                          أنتظرهم وأعقد أملي عليهم-             منذ عرفت نفسي-        وال أزال   .             زاوية األسباب

                                   أصول تربيته البيتية؛ فقد كـان                                                      وقبل أن ننتقل إىل أصول تربيته العامة لنر         
   .                                              رئيس عائلة، وكان يف بيته أوالد، وله زوجات وأحفاد

               كرئيس عائلة     النيب    . أ

                                                                             ال شك أن هذه العائلة كانت أفضل وأسعد وأبرك عائلة يف تاريخ الـدنيا              
                                      لقد كانت هذه العائلة مـن أفقـر           ..                                   ً      كلها، فالسعادة كانت تفوح منها أبداً     

                                                 
     ٢٨٦            للشوكاين  ص »              الفوائد اموعة «   ؛ ٤ ٦ / ٢          للعجلوين  »         كشف اخلفاء «   )١ (
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                                                      ناحية القدرة املادية، ألا كانت متضي شهور عديـدة                                العائالت يف العامل من     
                                أما األماكن املخصصة لزوجاته      )١ ( .                                   ً        دون أن يطبخ يف البيت طعام كاحلساء مثالً       

                 ومع ذلك كانـت      .                                                      فكانت عبارة عن غرفة صغرية لكل منهن أو كوخ صغري         
                                                                            زوجاته احملظوظات ال يبادلن الساعة الواحدة اليت قضينها مع رسـول اهللا             

   .                          كن حمظوظات ومطمئنات وسعيدات   ..        يا كلها     بالدن

                        اليت قضت حياـا يف                   رضي اهللا عنها                   ً                          تويف أبناؤه مجيعاً قبله سوى بنته فاطمة      
   ً اً               ً                                           مل يوفر هلا أيضاً حياة مرفهة مع أنه كان حيبها جد                                   ضنك، أي أن رسول اهللا      

  .                        فخارج عـن الوصـف                                         أما موقعه يف قلوب اجلميع يف البيت        .              وكذلك زوجاته 
      ومل   )٢ (      ً                      دموعاً ساخنة أليام طوال،                 رضي اهللا عنها                                   وبعد وفاة والدها ذرفت فاطمة    

                                                                     على أمل فراقه سوى ستة أشهر فقط إذ حلقت به وهـي متلهفـة                          تستطع الصرب 
                                     لوالدها، ومل حيب والد ولده مثل                                              مل حيب أي ولد أباه مثل حب فاطمة         )٣ ( .      للقائه

                        مل حتب قط امرأة زوجها       .     ً                        طبعاً ضمن إطار من التوازن       ..         لبنته             حب الرسول   
                     ً            ، ومل يكن أي زوج حمبوباً مـن                     رسول اهللا                                مثلما أحبت زوجات الرسول     

          وما مـن     .       ً                          حمبوباً من قبل أمهات املؤمنني                                        قبل زوجاته مثلما كان رسول اهللا       
                                                               لوجود مثل هذه اهلالة من احلب حوله، إذ أن قيام الرسـول                           ً     شك أن هناك سبباً     

       الة حـب وتعلـق                  يف القلوب                                                 بتطبيق أصول تربوية مع القريبني منه أحدث                      

                                                 
    ٢٨         ، الزهد،     مسلم   ؛  ١٧          ، الرقاق،  ١        ، اهلبة،        البخاري   )١ (
    ١٤          ، املقدمة،        الدارمي   ؛  ٦٥          ، اجلنائز،         ابن ماجه   ؛  ٨٣          ، املغازي،        البخاري  :     انظر   )٢ (
   ؛   ٢١١ / ٩              للـهيثمي     »                جممـع الزوائـد    «   ؛  ٥٢           ، اجلهاد،       مسلم   ؛ ١     مس،            ، فرض اخل         البخاري   )٣ (

     ٣٧٩ / ٤          البن حجر  »      اإلصابة «   ؛  ٢٩ / ٨          البن سعد  »             الطبقات الكربى «
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                                                                      ومتوج هذا احلب من هذه الدائرة الضيقة احمليطة به، وتوسع حىت مشـل               .        كبريين  
   .              مشولية احلب عنده               آخر من أبعاد                           ً العامل بأسره، وكان هذا بعداً

                           ً      ً                                       ا أنه عندما تويف مل يترك بيتاً واحداً لزوجاته، إذ عشن حيان معـه                 تصورو
               هكذا ترك سيد      ..                                         هذه الغرف الصغرية هي ما ورثنه منه           ..             يف غرف صغرية  

                                                                              املرسلني زوجاته يف مثل هذا الفقر والضنك وارحتل عنهن، غري أنه مـا مـن               
    ومع   .    فقر                                                                    واحدة منهن اشتكت بكلمة واحدة طوال حياا من بعده من هذا ال           

               الكرمي هلـن                                                                            أن هذا األمر خطر ببال واحدة أو اثنتني منهن، إال أن تنبيه القرآن            
                               بإعطاء شيء هلن من بيت املـال،                  وقام أبو بكر )١ ( .                    أزال من رؤوسهن هذا  

                                                                                ومل يكن هذا بالشيء الكثري، بل كان من قبيل ما يعطى ألي فرد من املسلمني،               
                                                                          ومل جيعل أعطيان مثل أعطيات السابقني إىل اإلسالم بل دوا بكثري، كـان             

                      إىل اخلالفـة جعـل             اخلطاب         بن                        ولكن عندما جاء عمر     .                 هذا هو اجتهاده  
            راتبهن من رواتب الصف األول من املسلمني، إذ رأى أنه وإن مل ي                                                                     ـ         مـن     ن ُ  كُ

                                                                 إىل اإلسالم إال أن يستحققن رواتب السابقني لإلسالم لكون من             ات      السابق
                                              ولكون أمهات املؤمنني حيت يوم القيامة وكان        ،                           أقرب الناس إىل رسول اهللا      

                                                        يف هذا املوضوع، إال أن هذا ليس موضوعنا، فالقضية                                هذا هو اجتهاد عمر   
                                                                                    األوىل اليت منا يف هذا اال هي املستوى الرفيع الذي إليه نتيجة تربية الرسول              

 حبيـث              وأرواحهن                                                    فما هذه التربية اليت دخلت إىل قلوب هذه النسوة          .      هلن         

                                                 
ـ   ت   َ  ا فَ   ه  ت   ين ِ ِز     ا و   ي  ن       الد   َ اةَ  ي  ح   ْ   الْ  َ نَ  د ِ ِر     ت   ن  ت  ن  ُ   كُ  ْ نْ  ِ   إِ   ك  ِ اِج  و  ز  َ   ألَ  ْ لْ  ُ   قُ   ي ِ ِب       ا الن   ه  ي   َ  ا أَ   ي  :            انظر اآليتني    )١ ( ع   َال َ  ي  ن   ُـ   ُ   أ م   ِّت ِّ ع  ُك ُ ن    

و  ُأ ُ س  ِّر ِّ ح  ُك ُ ن   س     ر   احاً ج    ً   يالً   ِ ِم  ً   و     ْنَ اهللاَ     ْ إنِردت نتكُن     َ   َ   ِ     ُ   و     ر  س  َول َ  ه   و     الد    ار    ْآلِخ  ْ   ا ِ  ر  َأَ    َ   اهللاَ   َّ إنَّ  َ   فَ  َ ة   َ  ع  د   ِلْ  ِ   ل ْ م  ح  ِس ِ ن  اِت ِ    
    ).  ٢٩-  ٢٨  :       األحزاب   (   ً يماً ِ ِظ  ً   راً ع     أج  ن ُ كُ  ن ِ ِم
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                               أن صحبتهن له مل تـستغرق            مع                                        أصبحن ال يفكرن يف شيء غري رسول اهللا         
    ً      ً                                                                        كثرياً، علماً بأنه مل يعطهن من الدنيا سوى ما تقدم ذكره إذن، فقد كان لدى               

                                           جاذبية تسحر ما حوهلا، وكان هذا األمـر           ..                   ً     جاذبية خمتلفة متاماً             رسول اهللا   
   .                أحد جوانب رسالته

                                                 دليل من أدلة رسالته، ولكوننا سنتعرض هلذا                                 إن تعدد زوجات الرسول     
                                                                              ع فيما بعد فإننا لن نبحث هذا هنا، ولكننا نكتفي هنا بالقول بأن البيت                املوضو

          فاألوضـاع    .                                                 أصبح مدرسة لتعليم املسائل املتعلقة بالنساء                      املبارك للرسول   
                                                                           اخلاصة له كانت تعرف ضمن هذا النطاق الشخصي واخلاص مث تنقل فيما بعد             

                               ياة األسرية نقلت إلينا مـن                                                إن تسعني باملائة من األحكام املتعلقة باحل        .         إىل أمته 
        نساء      وجود                               ، لذا فقد كان من الضروري                                       قبل الزوجات الطاهرات للرسول     

                                                                             من خمتلف املستويات والقابليات يف بيته، ولكي ال تضيع األحكـام الدينيـة             
                                             الزواج من عدة نساء بعد أن جاوز سنه                                             اخلاصة بالنساء والعائلة فقد حتمل      

   .              ً ثالثة ومخسني عاماً

                                                                 لقد كانت هناك ضرورة ماسة لوجود عدة نساء يف بيت رسول اهللا                  أجل،  
           فإن   .                                                                        ، ذلك ألن الرجال كانوا يرونه ويستمعون إليه يف املسجد على الدوام    

                       ، قام أصحابه بتدارك                                                   فات أحدهم حضور جملس واحد من جمالس الرسول         
ـ       .                                            األمر ونقل كل ما دار يف ذلك الس إليه           ن                              ولكن النساء كن حمرومات م

   ..             يف كل حني                                 ً                                 مثل هذا االمتياز إذ مل يكن متاحاً هلن االستماع إىل الرسول            
                                              والسيما ما يتعلق منها بالنساء إليهن؟ ومن          ..                               إذن، فمن يستطيع نقل األحكام    

                                       واألوضاع املتعلقة بطبيعته وأدبه يف                                              كان يستطيع نقل احلياة اخلاصة للرسول       
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                                      مرأة واحدة فهم الـدين وأحكامـه                                                  غرفة نومه إىل أمته؟ وهل كان باستطاعة ا       
                 حـسب الطبيعـة    -                                             بكل أسسه ونظمه؟ ومبا أن كن متعرضات                كامال      ونقله

                                                                  لألعراض اليت تصيب النساء األخريات فإن األحكام اخلاصة اجلديدة          -       البشرية
                                                                   جتاه هذه األمور ما كان بإمكان امرأة واحدة القيـام ـذه                            العائدة للنيب   

  .                                             حدة تكفي إليضاح هذه األمور وهذه األحكـام                           وما كانت امرأة وا     .      املهمة
                                   عدة نساء قريبات من الرسـول          كوث                                     لذلك فقد كانت هناك ضرورة ماسة مل      

              يراقنب أحواله عن كثب وعن قرب مث ينقلنها إلينا، لقد كانت هذه ضرورة                                                                               
                وكان هذا هـو      .                                                          دينية حمضة، ومل تكن هلا عالقة باحلاجة البشرية للرسول          

   .                  هلذا العبء الثقيل     ل اهللا                السبب يف حتمل رسو

                                                                         وباإلضافة إىل كون هؤالء النسوة وسيلة لربط أقوامهن وقبائلهن برسـول           
                                    ً                                    بأواصر القرابة فقد أصبحن وسيلة أيضاً حلفظ مئات بـل آالف مـن                  اهللا  

                                                            ونستطيع أن نقول بكل اطمئنان وتأكيد بأن عامل النـساء            .                 األحاديث الشريفة 
   ..                                         كثري، ومهما فعلن فلن يـوفيهن حقهـن                    بالشيء ال                       مدين لنساء الرسول    

   .                              أجل، فهذه هي درجة خدمتهن للدين

                                              ن مل يكن نتيجة أهواء بشرية أو حاجات                                    ومن مث فإن زواج الرسول      
                                                        ً                جسدية؛ ذلك ألنه من غري املمكن وجود حاجة لشخص يبلغ عمـره ثالثـاً              

        يكـن    ومل  .                                                                  ومخسني سنة للزواج من عدة نساء يف بلد حار مثل اجلزيزة العربية         
               ً      ً                                                          زواجهن منه أيضاً نابعاً من رغبات دنيوية أو جسدية، ذلك ألنه كان يعـيش              
                                                                                 عيشة أفقر الناس، وكانت نساؤه يعرفن هذا ويطلنب الزواج منه على الرغم من             

                                         فال يبقى عند أي واحدة منهن سـوى              بينهن         يعدل                         هذا، وكان رسول اهللا     
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                  ترى أن رسول اهللا                                                            يوم واحد يف األسبوع، ومع ذلك كانت كل واحدة منهن           
كان أطلق الناس وجهاً وبشاشة وألطفهم مع نسائه                         ً                    .   

                                                                       أمل يكن من حق هؤالء النسوة أن يبدين بعض الغضب وبعض احلدة لعدم             
                                                                           وجود ما يطعمنه يف البيت مدة طويلة والضطرارهن إىل لبس املالبس نفـسها             

ـ                 ع                                                                              مدة طويلة؟ من يقرأ التاريخ والسرية يرى أن كن راضـيات بـالعيش م
                                          ومع كل املهابة والوقـار املوجـودين يف          .                       رغم كل هذه األمور            الرسول  

                                                      فإنه كان يالطف نساءه ويـشعرهن بقربـه منـهن                            شخصية رسول اهللا    
                                        ً      ً                                      واهتمامه ن، ومع هذا فقد أبقى هناك ستاراً رقيقاً على الدوام، وهو الـستار              

                   يفوح منه جـو                                                                      الناشئ عن ارتباطه باهللا وما ينتجه هذا االرتباط من اجلو الذي          
     ً       جزءاً من   -            قبل كل شيء  -                                                    احلياة األخروية ذلك ألنه كان نبيا، وكانت نساؤه         

                                                                        مل يكن يف اإلمكان ملء الفجوة احلاصلة معه يف عالقته معهن، إذ كـان                .     أمته
   .        من غريه  هن     ً       ً                                           فريداً وممتازاً يف هذا أيضا، فلم يكن يف مقدور نسائه تصور عامل

                     ، أي أصبحت الزوجة             يف مكة      زمعة   ت                       نكاحه على سودة بن               عقد النيب   
  .                أن يطلقهـا                                            للمؤمنني، ولكن لسبب ما أراد النيب         ً اً   ُ    وأُم                  الثانية للرسول   

                                                                         فلما مسعت سودة بذلك أحست وكأن صاعقة نزلت على رأسها فأرسلت إليه            
                                  رسول اهللا مايل رغبة يف الدنيا         يا  :                                              من يكلمه يف شأا مث أسرعت إليه وقالت له        

           ووهبـت    " .                                                                 إال ألحشر يوم القيامة يف أزواجك فيكون يل من الثواب ما هلـن            
   )١ ( .           رضي اهللا عنها              يومها لعائشة

                                                 
     ٢٤٦ / ٩          للهيثمي  »           جممع الزوائد «   ؛  ٩٨          ، النكاح،        البخاري   )١ (
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                                   هذا هو املوقع الذي بلغه الـنيب         .                          لرجائها وأبقاها عنده                    فاستجاب الرسول   
ن، فلو طلق إحداهن لبقداره تنتظره إىل آخر عمرها           يت عند عتبة                             يف قلو                          .   

   إن  «  :         قـال                 رضي اهللا عنـها                    ً                        وعندما أحس نوعاً من الشكوى من حفصة      
     ً          رأساً علـى                         ً                          ، فكان كالمه هذا كافياً لكي يقلب عامل حفصة         »             أرادت سرحتها 

                                                                            عقب، وتدخل الوسطاء ورجوه عدم تطليقها ألا امرأة صاحلة صوامة قوامـة            
   )١ ( .                                        هلم وأبقى على بنت أوىف صحابته ضمن زوجاته               فاستجاب الرسول 

                    وهذا الشعور كـان      .                        مصيبة أمر من املوت                               كن يعتربن فراق رسول اهللا      
     ّ        احتـلّ يف                 ألن النيب       ذلك  .       ً                                          مشتركاً بينهن ومل يكن هناك أي استثناء بينهن       

        ً       ً                            ً               ً                      قلون حمالً وموضعاً ال ميكن تعويضه أو تبديله أبداً؛ فقد أصبح جزءاً ال يتجزأ              
                                                                             من حيان ومن كيان، إذ عاش معهن عيشة حياة فطرية سـليمة وطبيعيـة              

                                                    ولو افترقن عنه ألصبحن مثل إنسان حمروم مـن اهلـواء        .                  وخبلق لني هني سهل   
   .         يكاد خيتنق

                          منظـر الفـراق األلـيم         ..                  هو هذا املنظر                    راه بعد وفاته                   واملنظر الذي ن  
                 إحدى أمهـات             وعمر                                                    واهلجران املوحش، ففي كل مرة يزور فيها أبو بكر        

                                                                     املؤمنني كانا يشاهداا تبكي حبرقة فيجلسان ويبكيان معها، وقد دامت حـال   
   اية حيا كان هذا هو األثر الذي استعصى على الـزوال     ..  ن                          البكاء هذه حىت                                         

                                         ومع أن مدة بقائه معهن مل تكن طويلة          .            يف قلون                         والذي تركه رسول اهللا     

                                                 
            ، الطـالق،          الدارمي   ؛ ١           ، الطالق،            ابن ماجه    ؛  ٧٦           ، الطالق،          النسائي   ؛  ٣٨        الطالق،     ،           أبو داود    )١ (

     ٢٤٤ / ٩          للهيثمي  »           جممع الزوائد «   ؛ ٢
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   أي    ..                                   وهذا هو ما أردنا التأكيد عليه         ...                             ً             إال أنه أصبح بالنسبة هلن منبعاً للحياة      
   .                  ً                    ً        للعائلة كانت أيضاً جتهر حبقيقة كونه رسوالً هللا تعاىل          أن رئاسته 

                                                                    مرت فترة وجدت معه تسع من الزوجات حيث استطاع إدارن حبيث مل            
                                    ً         فقد كان رئيس عائلة رقيق احلاشية موفقـاً           ..                                تظهر أي مشكلة جدية يف البيت     

              إن اهللا خيـر     «  :               الناس وقال                                         قبل وفاته بعدة أيام خطب رسول اهللا          .       ً وحمبوباً
       هذا                         فما أن مسع أبو بكر      »                                       وبني ما عنده، فاختار ما عند اهللا           ً            عبداً بني الدنيا  

                            ذلك ألنه علم أن العبد       )١ ( .                    حىت أجهش بالبكاء   -                       وكان صاحب ذكاء وفطنة   -
                                  ً                     ومل يطل مرضه، إذ اشتد هذا املرض يوماً بعد يـوم،             .                      املخير هو رسول اهللا     

                                      حىت يف هذه اللحظات مل يترك سـلوكه         و   ..                                وبدأ يتقلب من أمل صداع شديد     
                  لعدم استطاعته                                                                   الرقيق جتاه زوجاته فطلب منهن اإلذن يف البقاء يف غرفة عائشة          

                           آخر آيامـه يف غرفـة                           وهكذا قضى الرسول      .                           زيارن، فوافقن على طلبه   
                                       لقد راعي حقوق زوجاته حيت يف أصـعب                 أجل،    )٢ (   ...             رضي اهللا عنها         عائشة

   .                            هكذا كان إنسان روح وأدب ورقة    ...       الظروف

                           القيمة اليت أعطاها لزوجاته   . ب

                        للمرأة ال من قبـل                                                           ليس هناك مثيل آخر للقيمة اليت أعطاها رسول اهللا          
                                                                   فلو زار يف إحدى اللياىل إحدى زوجاته للسؤال عنها فإنه كـان              .            وال من بعد  

                          إذ مل يكن يظهر أي فرق        .           ً               خريات أيضاً للسؤال عنهن                        يطوف على زوجاته األ   

                                                 
   ٢                 ، فضائل الصحابة،     مسلم  ؛  ٣                    ، فضائل أصحاب النيب،   ٨٠         ، الصالة،        البخاري   )١ (
    ٩٢-  ٩١         ، الصالة،     مسلم   ؛ ٩         ، األذان،  ٤          ، الوضوء،        البخاري   )٢ (
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                                                    وكانت كل واحدة منهن ترى أا أقـرب إىل قلـب             .                       من ناحية معاملته هلن   
                       غري أنـه ملـا كـان         .                                              وكان هذا ينبع من مروءته اليت ال مثيل هلا          .         الرسول  

  .             ً                                                   ً           اإلنسان عاجزاً عن التحكم يف قلبه، فإن تكليفه مبا ال يطـاق مل يكـن وارداً        
     هـم     ّ اللّ «  :                                    ً            يقسم بني نسائه فيعدل مث يقول مستغفراً اهللا                        كان الرسول        لذلك

   )١ ( » .                          ، فال تلمين فيما متلك وال أملك                  هذه قسميت فيما أملك

                           وأنا أسألكم هل راعيـتم       !                                               ما أروع هذا اللطف وهذه الرقة وهذا الظرف       
  ؟   ..                                          من بناتكم أو بني ولدين من أوالدكـم                                             مثل هذه الدقة يف املعاملة بني بنتني      

                      ليس هذا فقط، بل      "           ألف مرة ال   "      أجل،     ..               نيابة عنكم   " ال "                    امسحوا يل أن أقول     
                                                                       إننا إن استطعنا ضبط عواطفنا وعدم إظهارها عددنا هذا من مفاخرنا وعالمـة   

       ربه                                                                             على قوة إرادتنا، بل رمبا حتدثنا فخورين بذلك بينما يستغفر رسول اهللا             
   .                                ال خطور ميل أكثر بباله حنو إحداهن    الحتم

                                                                           لقد نفذت رقته هذه وأدبه اجلم إىل قلوب نسائه، فأحدث فراقـه عنـهن              
                                      ولو ال أن اإلسالم حيرم االنتحار لرمبا         .     ً                               جرحاً ال يندمل يف أرواحهن ووجدان     

   .                                                      ولكن الدنيا أصبحت لديهن بعد فراقه دار حزن وهجران وغربة  .           أقدمن عليه

          ً       ً                                 كان وقوراً ورقيقاً مع مجيع النـساء، وكـان              اهللا                     واحلقيقة أن رسول    
                                             ً                                  يوصي اجليمع باتباع هذا السلوك، وكان يطبق عملياً مع نسائه مـا يوصـيه              

        عـن                                       احلادثة التالية عن حممد بن سعد                                     وكمثال على هذا يورد البخاري      .      للناس

                                                 
          الطبقـات   «   ؛  ٤٢            ، النكاح،          الترمذي   ؛  ٣٨   ،    ٣٧            ، النكاح،            أبو داود    ؛ ٢                  ، عشرة النساء،           النسائي   )١ (

     ٢٣١ / ٢          البن سعد  »     الكربى
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                    على رسول اهللا                   بن اخلطاب               استأذن عمر   :       قال                  ّ      أبيه سعد بن أيب وقّاص    
                                                        يسألنه ويستكثرنه، عالية أصوان على صـوته، فلمـا                            وعنده نسوة من قريش   

  :              يضحك فقال                  فدخل والنيب                                      تبادرن احلجاب فأذن له النيب                  استأذن عمر 
   ِ              عِجبت من هـؤالء     «  :         ِ                                         ضحك اهللا ِسنك يا رسول اهللا بأيب أنت وأمي؟ فقال          أ

                  أنت أحق أن يهنب      :     فقال  »  .                               ملا مسعن صوتك تبادرن احلجاب                   الاليت كن عندي  
                                       يا عدوات أنفسهن أبنين ومل نب رسول         :                     مث أقبل عليهن فقال     .             يا رسول اهللا  

   )١ ( .       ُّ                  إنك أفظُّ وأغلظ من رسول اهللا   :       ؟ فقلن    اهللا

                                                    مل يكن يتصرف خبشونة أو بفظاظة، إذ كان هـني                             واحلقيقة أن عمر  
           ً    يبدو قبيحاً                                                                     الطبع مع النساء، إال أنه كما أن أمجل الناس إن قيس بيوسف           

          يبـدو                                              عندما يقارن مع لني وحلـم الرسـول                               فكذلك كان لني عمر   
                                                            أي أن هذا احلكم كان نسبيا، إذ ال ميكن مقارنـة أحـد                 ...              خشونة وفظاظة 

  ،                     وعلى رقته وحلمه                                       أجل، لقد تعودن على ظرف الرسول         .            برسول اهللا   
       كان                                 خشنة، هذا علما بأن عمر                                          ومن مث كانت تبدو هلن تصرفات عمر      

                           ً       يف املستقبل، وعندما أصبح فعالً                                            من املؤهلني حلمل عبء خالفة رسول اهللا        
                                    عليهم السالم، إذ كان من خلقه                                                     خليفة أعطى أفضل النماذج بعد مناذج األنبياء      

                                             ً      ً                           وطبعه البحث عن احلق وعن العدالة، وأن يكون سيفاً قاطعاً يفرق بني احلـق              
                                                     طبيعة خاصة أهلته لتسلم منصب اخلالفـة، وهـذه                      كانت لعمر   .       الباطل و

                                    ولكن هذا اخللق أو هذا الطبع هو         .                                            الطبيعة قد تبدو للبعض قاسية بعض الشيء      
   .                                     الذي ساعده على محل أعباء اخلالفة بكل جناح

                                                 
    ٢٢                 ، فضائل الصحابة،     مسلم   ؛  ٦٨        ، األدب،        البخاري   )١ (
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       نسائه ل         استشارته    . ج

  ً                        ناً يتذاكر معهـن بعـض                                       جيلس ويتحدث مع نسائه، وأحيا                  كان الرسول   
                                              ً                        ومل يكن يف احلقيقة يف حاجة إىل آرائهن ألنه كان مؤيـداً بـالوحي،                .       املسائل

                                ً                                ً                       ولكنه كان يريد أن يعلم أمته أمراً، وهو رفع مكانة املرأة؛ وذلك خالفاً ملا كانت               
   .          ً                ً       عليه سابقاً، وبدأ هذا عملياً يف بيته

                                             مسلمني إىل درجة أنه مل يبق هناك عند أحد          ً    اً لل       ً       قاسياً جد                  بدا صلح احلديبة  
           من نوى                                  يف هذه األثناء أمر رسول اهللا         .                                   منهم قدرة على النهوض من مكانه     

                             غري أن الصحابة تبـاطؤا يف        .                                            القيام بذبح ذبيحته واخلروج من اإلحرام            العمرة
              ر ثانية، غري         األم            كرر النيب      ..                                                 هذا على أمل أن يكون هناك تغيري هلذا القرار        

       ولكنهم   .                              مل يكن هذا معارضة للرسول         ..                                   أن الصحابة بقوا على األمل نفسه     
              علـى أمـل                           إذ أم خرجوا من املدينـة   .                                    كانوا ينتظرون ويأملون يف أمر آخر    

       حـسب -                           كـان مـن املمكـن                      ُ        وما قيل يف احلُديبية     .                    الطواف حول الكعبة  
   .                                                             أن يتعرض لبعض التبديل والتغيري قبل وضع االتفاقية موضع التنفيذ-        اعتقادهم

                                                    هذا األمر لدى الصحابة دخل خيمتـه واستـشار                             عندما شاهد النيب    
                           وأبدت أم سـلمة رأيهـا        .                                      اليت كانت امرأة ذات فطنة واسعة                     زوجته أم سلمة  
                                  ليس حباجة إىل ما تقول، وإمنا                                       حقها وهي تعلم أن الرسول                    إلعطاء املشورة 
                       ً         ً                                 يريد أن يعلم أمته درساً اجتماعياً مبشورته هذه مع إحـدى                         كان الرسول   

                ً           رج مث ال تكلم أحداً منهم        أخ  .         أحتب ذلك   !           يا نيب اهللا   "  :               قالت أم سلمة    .      نسائه
                                كان هذا هو ما يفكر بـه         " .                                          كلمة حىت تنحر بدنك وتدعو حالقك فيحلقك      
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            فلمـا رأى     .             ّ                                        ، لذا أخذ سكّينة وخرج فنحر بدنه وحلـق شـعره                  الرسول  
                                            ً                              الصحابة ذلك قاموا فنحروا وجعل بعضهم حيلق بعضاً حيت كاد بعضهم يقتل            

   .                ائي وال رجعة فيه               ً            فقد علموا أخرياً أن القرار  )١ ( .    ً    بعضاً غما

                                                     أيكم يلتفت مثل هذه االلتفاتة الكرمية لزوجته؟ كم          :                       وأنا أريد أن أسألكم   
                                                                            رئيس دولة استشار زوجته يف األمور اخلطرية لبلده؟ كم رب عائلة يـضع يف              
                                                                                منهجه يف إدارة البيت التشاور مع زوجته؟ ونستطيع أن نكثر من هذه األسئلة             

                           فليسمع هذا كـل أصـحاب         ..     تمع                                   ونوجهها إىل كل وحدة من وحدات ا      
   أي   :                                                                          األصوات املنكرة اليت تدعي بأن اإلسالم يقوم بأسر املرأة، وأنا أتـساءل           

                                                  نصري من أنصار املرأة استطاع االرتفاع إىل هذا املستوى؟

ٍ                      ومثل أي أمِر خٍري آخر فإن الشورى          ِ           ُ                           واملشورة طُبقت يف بادئ األمـر يف                  
                                  ْ                        ، إذ كان يستشري زوجاته، ومل نصلْ حنن بعد إىل مـستوى                   اهللا            بيت رسول 

                                                                                هذا األمر وال نعرف كيف نفتح مغاليق هذا الباب السري؛ بل مل نصل بعد إىل               
                        الذين يدعون الدفاع     ى      حىت لد -                       أجل، فال تزال املرأة       .    َ                   الطَرق على هذا الباب   

                        إليها باعتبارها نـصف           ً                                           إنساناً من الدرجة الثانية؛ بينما حنن ننظر         -          عن حقوقها 
                                                          فهي النصف الذي ال ينفع النصف اآلخـر بدونـه، ومـن              .                الوحدة الواحدة 

                    وعند غيـاب هـذه       .                                                     اجتماع النصفني يتم تشكل الوحدة اإلنسانية الواحدة      
                ال اإلنـسانية وال     ..                                               الوحدة الواحدة ال ميكن احلديث عن وجـود أي شـيء   

   .           سالم وال األمة                  وال األصفياء وال اإل       األنبياء

                                                 
    ١٥          ، الشروط،        البخاري   )١ (
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                                                           يتصرف بلطف مع النساء فإنه بأحاديثه كان يشجع مثل                        وكان الرسول   
                   ً            ً         أكمل املؤمنني إمياناً أحـسنهم خلقـاً       «  :                      يقول يف أحد أحاديثه     .            هذا التصرف 

        ن حققت                                    وهكذا يظهر أن قضية املرأة إ       )١ ( » .                           ً    وخياركم لنسائهم خياركم خلقاً   
   .                                                      ما تصبو إليه يف تاريخ اإلنسانية فقد حققته يف العهد النبوي

              حادثة التخيري   . د

                                   إمضاء حيان معه أو مفارقتهن                 نساءه يف               رسول اهللا                   وهي حادثة ختيري  
      فاآلية   .                                         ً                             ومهما كان مبدأ هذه احلادثة فإا كانت أمراً من اهللا تعاىل لرسوله             .   له

ِ   ِ  ْ          يا أَيها النِبي قُـلْ َألزواِجـك ِإنْ          :                                  ة اليت نزلت يف هذا اخلصوص تقول           الكرمي     َ  ْ ُ    ِ       َ    
ِ    ً       ُ  ِّ  ُ    ُ  ِّ  ُ    َ    َ       ِ          َ    ْ   َ  ِ  ً           كُنتن تِردنَ الْحياةَ الدنيا وِزينتها فَتعالَين أُمتِّعكُن وأُسرِّحكُن سراحاً جِميالً                 ُ   

َ           َ      ْ       وِإنْ كُنتن تِردنَ اَهللا ورسولَه والدار اْآل         َ   ِ      ُ  ْ  ِ        ًراأَج اِت ِمنكُنِسنحِللْم دةَ فَِإنَّ اَهللا أَعِخر       ً   َ   ُ  ِ   ِ   ِ   ْ ِ    َ   َ   َّ  َِ  َ   ِ
   . )  ٢٩-  ٢٨  :       األحزاب (    ِ   ً عِظيماً

-             أال نستطيع حنن   :                                 زيادة نفقان، إذ دارت خبلدهن                ُ           فقد طالبت نساُء النيب     
                                                                 العيش بقليل من الرفاهية، مثل تناول طبق من احلساء كـل            -                 مثل سائر املسلمني  

                                                     البسنا أفضل قليال؟ وملا كانت هذه املطالب مـشروعة                                   يوم؟ أال ميكن أن تكون م     
                                                                    وضمن دائرة احلالل فقد بدت هلن مطالب طبيعية وبريئة، ولكن فان أن يف بيت 
                             ً                                                     سيبقى حىت يوم القيامة أمنوذجاً للبيوت اإلسالمية، وأن ميثلن مركز هذا األمـر            

                ألن من املقربات،                                                        ، لذا فال ميكن أن يتصرفن مثل سائر نساء املسلمني، ذلك            وقلبه
   .                                     وحسنات اآلخرين تعد سيئات بالنسبة إليهن

                                                 
    ٧٤          ، الرقاق،        الدارمي   ؛    ١٥         ، السنة،         أبو داود   ؛    ١١          ، الرضاع،        الترمذي   )١ (
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             اعتزهلن وحلف     ..                       ً     ً        هذا حىت اختذ منهن موقفاً حمدداً                           ما إن أحس الرسول     
  .                   ً                                                      أال يدخل عليهن شهراً من شدة موجدته عليهن واعتكف يف مشربة البيـت            

                                                                          وانتشر اخلرب بسرعة، وعم احلزن اجلميع، وسارع الكثريون إىل املسجد وهـم           
   ..                                                                    يبكون، ذلك ألن املسلمني كانوا يبكون ألقل حزن يصيب رسـول اهللا             

                                              وكان أقل كدر حيدث له يف بيته سرعان مـا            .            ْ                   هكذا كان الْتحام املسلمني معه    
   ..                                                                           يسمعون به فيحزنون ويغتمون ويبدأون بانتظار زوال ذلك األمر بفروغ صرب          

     ً        أيضاً على    "   يالء  اإل "                   ويطلق اسم حادثة      .                                      وكان هذا هو ما حدث يف ذلك اليوم       
                                              وهناك من ينظر إىل هذه احلادثة من زاويـة           .                            هذا التصرف من رسول اهللا      

                                               يف إطار هذه احلادثة، ألن بنت كل منـهما                   وعمر               وكان أبو بكر    .     أخرى
                    حىت أسرعا إىل املـسجد                             لذا، فما أن مسعا بالنبأ       .                          كانتا ضمن زوجات النيب     

   .        مثل غريمها

                                        فلم يؤذن هلما، فبدءا ينتظـران يف                                           طلبا اإلذن للدخول على رسول اهللا       
                                             ويف الطلب الثالث أذن هلما وبدأ كل منهما          .                             املسجد مثل غريمها من املسلمني    

   )١ ( » .                                  هن حويل كما ترى يسألنين النفقـة      «  :        يقول                           جيأ عنق بنته ورسول اهللا      
ـ  َ أَ  َ  كَ  ن   ست  َ   لَ   ي ِ ِب       الن   َ اَء  س   ِ  ا نِ   ي  :            يقول هلن          ً             هذا علماً أن القرآن    ح   ـ  ٍ ٍد ـ   ن ِ    ِم     ِ اِء  س    ِّ   النِّ

   . )  ٣٢  :       األحزاب (

      هـذا                                                                      فقد ينجو اآلخرون بأداء الفرائض فقط، ولكن من كانت يف بـؤرة             
                                                      ممن يعرفن أسرار الكثري من األمور جيب أن يـضحني                              األمر، وضمن حرمه    

                  أجـل، إن كـون       .                                                        بكيان يف هذا السبيل لكي ال يظهر أي ضعف يف املركز          
                                                 

     ٣٢٨ / ٣            لإلمام أمحد  »     املسند «   )١ (
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  .                                             ً          له جوانب إجيابية ولكن له مسوؤليات ثقيلة أيضاً                              إحداهن زوجة للرسول    
                                                          يهيئهن لكي يكن قدوات حـسنات ولكـي ال يـصيبهن                         وكان الرسول   
   ا  ي  ن       الد   م ُ كُ  ِ اِت  ي     ي ح   ِ   فِ   م ُ كُ  ِ اِت  ب ِّ يِّ  َ   طَ   م  ت  ب  ه ْ ذْ َ أَ                           نطبق عليهن اآلية الكرمية      ت            اخلسران وال   

                لذا، فقد كانت     .                                            فكان يريد صيانتهن وحفظهن من هذا املرتلق        .  )  ٢٠  :       األحقاف (
             وبسبب هـذا     .                    يق من بعض الوجوه                 يسودها الض                          املعيشة يف بيت الرسول     

                غري أن أوضاعهن     .                   ً                                     الضيق ترتفع أحياناً بعض الطلبات بشكل ضمين أو صريح        
                                                                      مل تكن مثل اآلخرين فهناك أوضاع خاصة كانـت جتلـب معهـا بعـض               

                                                             فما كان مبقدور إحداهن أن تضحك مثل اآلخرين وال أن تأكل              ..          املسؤوليات
                                 اد مل يضحكوا يف حيام إال مرة               ً                       هذا علماً بأن بعض كبار الزه       .            مثل اآلخرين 

   .                                      أو مرتني ومل يشبعوا مرة واحدة طوال حيام

        ُ        ِ             صحبت الفُضيل بن ِعياض ثالثني       :                   ُ        ِ        يقول أحد أصحاب الفُضيل بن ِعياض     
         ذلـك                فقلت لـه يف     .                   ً          ً                              سنة ما رأيته ضاحكاً وال مبتسماً إال يوم مات ابنه علي          

   )١ ( " .         ً                  أحب أمراً فأحببت ما أحب اهللا      إن اهللا  "  :     فقال

                                                                              فإذا كان هذا هو الوضع بالنسبة لعظماء الدين، من الطبيعـي أن يكـون              
   .      املعتاد                                                  ً      ً    وضع الزوجات الطاهرات لسيد الرسل وألعظم العظماء شيئاً خمتلفاً عن 

                              ً                                                ليس من السهل وال من امليسور أبداً الوصول إىل درجة وإىل مرتبة اللياقـة              
                                   لذا، دخلت هؤالء النسوة املتميزات       .                        يف الدنيا ويف اآلخرة                    ملصاحبة الرسول   

                       فقد خريهن الرسـول       .                              إىل امتحان لإلرادة وللعزم    -                  حسب إشارة القرآن  -

                                                 
     ١٠٠ / ٨          أليب نعيم  »            حلية األولياء «   )١ (
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                     فلو اخترن الـدنيا      .                              ّ        ر ويف ضيق وبني زينة الدنيا ومالذّها              يف فق                بني العيش معه  
                                 وإن اخترن اهللا ورسوله فعلـيهن        .               ً    ً      مث سرحهن سراحاً مجيالً                   ملتعهن الرسول   

                                                                        الرضا مبستوى عيشهن، ذلك ألن هذا كان خاصية وصفة العـيش يف ذلـك              
  ن                       ً             ً                                          وملا كان هذا البيت بيتاً متميزا وبيتاً فريدا، لذا كان مـن الطبيعـي أ              .      البيت

                       ً                   كان رئيس العائلة متميزاً بالطبع فاستوجب       ..                                يكون ساكنوه متميزين ومتفردين   
   .                       أن تتبعه الزوجات واألوالد

             يف األمـر                 رضي اهللا عنها                      هي أمنا عائشة                                 كان أول من فاتح رسول اهللا       
                                       فال عليك أن ال تعجلي فيـه حـىت              ً أمراً              إين ذاكر لك      !          يا عائشة  «  :            إذ قال هلا  

ِ   َ            يا أَيها النِبي قُلْ َألزواِجك ِإنْ كُنـتن تـِردنَ                        مث تال عليها      »               تستأمري أبويك       ُ  ْ  ِ   ِ     َ  ْ ُ    ِ       َ    
     ُ  ْ  ِ      وِإنْ كُنـتن  ً      ِ  ً   اً جِميالً     ْ     ُ  ِّ  ُ    ُ  ِّ  ُ    َ    َ       ِ          َ           الْحياةَ الدنيا وِزينتها فَتعالَين أُمتِّعكُن وأُسرِّحكُن سراح      

ِ   ِ  ُ   ً   َ   ِ   ً            تِردنَ اَهللا ورسولَه والدار اْآلِخرةَ فَِإنَّ اَهللا أَعد ِللْمحِسناِت ِمنكُن أَجراً عِظيماً              ِ   ْ ِ    َ   َ   َّ  َِ  َ   ِ  ْ          َ       َ   َ   ِ    
                           أو يف هذا أستأمر أبوي؟     "   :             رضي اهللا عنها                فقالت عائشة   .  )  ٢٩-  ٢٨  :         األحـزاب  (

  مث   :                رضي اهللا عنـها                          وتقول أمنا عائشة    " .                                    فإين أريد اهللا ورسوله والدار اآلخرة     
   )١ ( .              مثل ما فعلت                  فعل أزواج رسول اهللا 

                                    اجلواب نفسه، ذلك ألن امتـزجن                                        لقد كان جواب أزواج رسول اهللا       
             ولو قال هلن     .                                ان باستطاعتهن قول شيء  آخر           فما ك   .                     وتوحدن مع الرسول    

                                                                    بأن عليهن أن يصمن طوال حيان وال يفطرن قط ملا تـرددن يف                      الرسول  
    وقد    ..                                                                    قبول أمره ولنفذن طلبه بكل شوق وفرح وحتملن ذلك عن طيب خاطر           

                                                 
    ٣٥  ،   ٢٢         ، الطالق،     مسلم   ؛  ٢٤         ، املظامل،        البخاري   )١ (
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            الطويـل                                                                حتملن كل املصاعب حىت أواخر حيان ومل يفطرن من ذلك الصوم          
   .                   حىت ارتشاف شراب املوت

          رضـي اهللا                                           ً                     كانت من زوجاته من عشن حياة القصور أيضاً، وكانت صفية         
                         وكانا من سادة خيرب،      "   خيرب "                                              منهن، فقد فقدت أباها وزوجها يف معركة             عنها

                      ألسـرى، وال شـك أن                      ً                      وصعب عليها كثرياً أن تكون ضمن ا                  وأسرت صفية 
                   ولكن ما أن رأته      .                                                    كان أكره شخص لديها يف الدنيا حىت رؤيتها له                 الرسول  

   )١ ( .                            حىت تغريت مشاعرها وعواطفها حنوه

                  حتملن العيش يف                       زوجات مثل صفية                                    أجل، لقد كانت يف بيت الرسول       
                        يف السابق يف نعـيم                                                            بيت ال يستطعن فيه إشباع بطون مع أن قضني حيان         

                                                                        القصور، وشاركن غريهن من الزوجات يف منط هذا العيش، إذ دخل رسـول             
                                                                           خبلقه الفذ إىل قلون إىل درجة أن فضلن العيش معه مع كل أنـواع                   اهللا  

   .                                           بل أصبح استمرار العيش معه غاية حيان وهدفها  .              الفقر واحلرمان

                                       يهودية النشأة، ويف أحـد األيـام                     رضي اهللا عنها      نني             أم املؤم            كانت صفية 
   يا  "  :                                    ومها تعيراا بأا كانت يهودية                                         خاطبتها زوجتان من زوجات الرسول      

                     ، فطيب رسول اهللا                           ذلك إىل رسول اهللا                     فاشتكت صفية   "            بنت اليهودي 
ِ                 ً     أال قلِت فكيف تكونان خرياً     «  :            ً     خاطرها قائالً هلا                              مين وزوجـي حممـد وأيب            

               مـن عنـد                  رضي اهللا عنها                         وعندها خرجت صفية    )٢ ( » . ؟                 هارون وعمي موسى  

                                                 
     ١٠٨ / ٢          البن سعد  »             الطبقات الكربى «   )١ (
    ٦٣          ، املناقب،        الترمذي   )٢ (
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    ومن   .                                                         راضية النفس قريرة العني، ذلك ألن زوجها هو حممد                     رسول اهللا   
   .              ها ذه الكلمات  تا                 كم من مرة متتمت شف     يدري 

          فإدارتـه    .                                      أكثر وأكمل من رئيس عائلة مثايل                                وخالصة القول أن الرسول     
                                               ً                                 هلؤالء الزوجات بكل هذه السهولة واليسر وكونه حمبوباً من قبلهن كلهن غايـة             

                                                      فقد كان حبيب قلون ومعلم عقوهلن ومريب أرواحهـن،            ..                  احلب يشري إىل هذا   
                                          قيد شعرة بوظيفته جتاه الدولة وجتاه األمـة،                                         وعندما كان يقوم ذا مل يكن يفرط        

                                                                                     وهذا دليل ساطع على نبوته، ولو مل يكن هناك دليل آخر لكانت رئاسته العائلية              
   .                       ً      ً        واخلط الذي سار عليه دليالً كافياً على ذلك
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   ة األبوة لدى النبي صف: الفصل الثاين

  .   ً   عـاً          شؤوا مجي               احلياة ويف         مفاصل   ن      م     مفصل                ذروة يف كل                كان النيب   
                                            ّ          معرفته عليه أن خيترق قمم عظماء عصره وال يقف إالّ                                   وعندما يريد أي إنسان     

                                  ً                 ّ                              عند أعلى هذه القمم واعظمها مستعيناً بأجنحة خياله وإالّ فاته فهمه وقصر يف             
           وليس بـني     .                                             ُ             أجل، من أراد البحث عنه، عليه أن يبحث عنه يف أُفقه            .       إدراكه

                     ىل وهبـه قابليـات                     ذلك ألن اهللا تعا                                           مستويات األشخاص العاديني من أمثالنا،      
   .            شأن من شؤونه          كبرية يف كل 

                                                         ً                  عاش فخر اإلنسانية مثل مشس ساطعة مث غرب، فلم تر اإلنسانية مثيالً لـه              
             ر معاصـروه                                           وكما مل تر اإلنسانية هذا، كذلك مل ي         .                            من قبل ولن تراه من بعد     

        يدرك      مل     ورمبا  .      ً        ً                               شخصاً إعجازياً كشخصه عليه الصالة والسالم                    والقريبون منه 
          ، كمثـل                                               مبا تركه هذا الغروب يف قلوم من وحشة                              َّ    الكثريون آنذاك غروبه إالَّ   

                                                                           الزهرة املتعلقة حياا بضوء الشمس ال حتس بغروب الشمس إال بعد إحساسها            
                    شة ولكن األمر كان                أحسوا بالوح   .  . .                                       بالذبول جراء انقطاع ضوء الشمس عنها     

                           ً         ويعرفونه يف أمته يزداد يومـاً                                    ومن الطبيعي أن من يفهمونه      .                قد فات وانقضى  
  ،          خلدجيـة   " ُ     أُمنـا  "     ً                      قرناً فال نزال نقـول         ١٤                       وعلى الرغم من مرور       .         بعد يوم 
                         وحنس بلذة وببهجة من هذا                  ً     رضي اهللا عنهن مجيعاً           وحلفصة             وألم سلمة         ولعائشة

                              وال شك أن الشعور ـذه اللـذة     .                                             القول أكثر من لذتنا عندما خناطب أمهاتنا      
                                                   ً                       وذه البهجة كان أعمق يف ذلك العهد وأكثر حرارة وإخالصاً، وذلك مـن             
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      ألن   "         يا أمـي   "  :         قائال هلا                        خياطب ابنته عائشة                        لذا، نرى أبا بكر     .       أجله  
                          نعم، لقد كان أبو بكر      .  ) ٦  :       األحزاب (    م  ه   ات  ه  م  ُ   أُ   ه   اج  و  ز َ أَ  و                    اآلية الكرمية تقول    

 يا أمي "                              يقول لبنته اليت رباها يف حجره      " .   

                         مل يكن جيدي يف إزالة                                                       ولكن كل هذا احلب وهذا التقدير الذي أحاط ن        
                                                   ومل تستطع األيام احللوة اليت أتـت بعـد أيـام             .                         حزن وأملهن من فراقه     

                         بل استمر هذا احلزن حيت        ..                                                   الفتوحات يف أن تقلل هذا احلزن العميق يف قلون        
             ً       ً                             وكما كان زوجاً مثالياً لزوجاته، فقد كان أبا          .                            غروب حياة كل واحدة منهن    

   .                     ً                      س نفسه كان جدا مثالياً ال يوجد له نظري أو شبيه          وعلى املقيا   ..       ً     مثالياً أيضا

                                                                       كان يعامل أوالده وأحفاده حبنان كبري، ومل يكن ينسى وهو يعطي كـل             
               كـان يـضمهم      .                                                           هذا احلنان أن يوجه أنظارهم إىل اآلخرة وإىل معايل األمور         

                                                                   لصدره ويبتسم هلم ويداعبهم، ولكنه يف الوقت نفسه مل يكن يغض طرفه عـن    
 ً      ً    اً وصـرحياً                                          ً             م حول شؤون اآلخرة، وكان يف هذا األمر واضحاً جد                    أي إمهال هل  

      فمـن    .            ً       ً                                                        جدا، ووقوراً ومهيباً وجادا فيما يتعلق بصيانة العالقة بينه وبني خالقه          
                                                                           جهة كان يعطي احلرية هلم ويرشدهم إىل طرق العيش بشكل يليق باإلنـسان،             

  .      مباالة                                                                  ومن جهة أخرى كان ال يسمح بانفالت االنضباط أو سلوك طريق الال           
                                                                              ويبذل كل جهوده وبكل دقة ملنع إصابتهم بأي تعفن خلقي، ويهيئهم لعـوامل             

               حيـذر مـن                                           ويف أثناء هذه التربية كان الرسول         .                        علوية وللحياة األخروية  
  .                                                                                الوقوع يف اإلفراط أو التفريط، بل خيتار الطريق الوسط وميثل الصراط املستقيم           

   .             ً                   وكان هذا بعداً آخر من أبعاد فطنته
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                         شفقته على أوالده وأحفاده   . أ

            عشر سنني                           الذي خدم رسول اهللا                            عن أنس بن مالك              يروى مسلم 
             أجل، كان    )١ (   "                ً                                    ما رأيت أحداً كان أرحم بالعيال من رسول اهللا         "         ما يأيت   

                                                                        رف بشفقة ورمحة وعن عاطفة حقيقية نابعة من صميم قلبه حبيث مل يكن                يتص
   .                     ً                                         بوسع أحد أن يكون مثيالً له ال يف جمال رئاسته للعائلة وال يف جمال أبوته

  .                 ً      ً                                                   ولو كان هذا كالماً صادراً منا فقط لكان من املمكن بقاء أمهيته حمدودة            
                             قلبها إىل درجة التـورع                                                            إال أن املاليني من أمته اليت تعمقت الرمحة والشفقة يف         

                                                                هذه املاليني كلها تعلن وتعترف بأنه مل يكن هناك مثيل له               ..               عن إيذاء منلة  
  .                  ً                  صحيح أنه خلق بشراً مـن البـشر         .                                       يف احتضانه الوجود كله بشفقته ورمحته     

                                                                             ولكن اهللا تعاىل أهلمه ووضع يف قلبه عاطفة االهتمام بالوجود كله لكي يوطد             
       ً                     مشحوناً بعاطفـة قويـة                           وهلذا كان رسول اهللا       .               ع الناس أمجعني          عالقته م 

   .                                             وباهتمام كبري جتاه أفراد بيته وجتاه الناس األخرين

               رضي اهللا عنها                                 وقد ولدت له أمنا مارية      )٢ ( .                             وتويف أوالده الذكور يف حياته    
        ً        جيد وقتاً من           اهللا             وكان رسول   .     ً     ً                                ولداً ذكراً فتويف كذلك، وكان هذا آخرهم      

                                                                                 بني مشاغله الكثرية واملهمة فيذهب إىل مرضعة ابنه وحيتضن ابنه ويقبله ويداعبه            
                            ً                وعندما تويف ابنه احتضنه أيـضاً وقـد          )٣ ( .                                ويشمه ويظهر له عالمات حبه له     

                                                 
     ١١٢ / ٣            لإلمام أمحد  »     املسند «   ؛    ٦٣           ، الفضائل،     مسلم   )١ (
     ٣٢٨ / ٥          البن كثري  »                البداية والنهاية «   )٢ (
     ١٦١ / ٩          للهيثمي  »         ع الزوائد  جمم «   ؛  ٦٣           ، الفضائل،     مسلم   )٣ (
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                 إن العني تـدمع     «  :                                      مث قال وهو ينظر إىل املستغربني حلزنه        .                   مألت الدموع عينيه  
  »  .           حملزونـون                                                            وال نقول إال ما يرضى ربنا وإنا بفراقك يا إبراهيم                     والقلب حيزن 

                              وال حبزن القلب ولكن يعذب                                 إن اهللا ال يعذب بدمع العني      «  :              ويف حديث آخر  
   )١ ( .              وأشار إىل لسانه  »    ذا

  .                                                      ً            مرة أخرى فنقول إنه كان أرحم الناس وأكثرهم شفقة وحنانـاً                  ولنكرر  
              هل تتـصورون      ..                                 يركبان على ظهره ويطوف ما               واحلسني          كان احلسن 

    ً                                                ً                       شخصاً يف هذا املستوى يأخذ حفيده على ظهره ويكون هلمـا فرسـاً أمـام               
           املوقـع                         يشري من بعيد اىل ذلك            ه كان                                    ؟ أما هو فكان يفعل هذا وكأن       ن     اآلخري

        ويف أحد    .                      يف مستقبل التاريخ             واحلسني                                   املمتاز الذي سيناله كل من احلسن     
             بن اخلطاب                               على ظهره دخل عليه عمر                                      األيام وبينما كان احلسن واحلسني    

الفرس حتتكما  :           فقال هلما مِنع               ِ .   فقال الرسول             :  » ٢ ( » .               نعم الفارسان مها(   

                                                   فهما ما قاله أو مل يفهمـا، ولكنـه كـان                      واحلسني              جيوز أن احلسن  
           وهو علـى                                                ويف إحدى املرات عندما قال أحدمها للحسن          .             ميدحهما هكذا 

       ونعـم   «  :                   فقال رسـول اهللا       .                 نعم املركب ركبت    !        يا غالم   :             عاتق النيب   
   )٣ ( » .         الراكب هو

                                ً                                          أجل، لقد كان يظهر عناية واهتماماً خاصني ذين اإلمامني من أهل البيت            
                                                 

             ، اجلنـائز،            ابن ماجه    ؛  ١٢            ، اجلنائز،     ٦٣   ،    ٦٢             ، الفضائل،       مسلم   ؛  ٤٥   ،    ٤٤            ، اجلنائز،          البخاري   )١ (
    ٢٤          ، اجلنائز،         أبو داود   ؛   ١٩٣ / ٣  د           لإلمام أمح »     املسند «   ؛  ٥٣

     ١٨٢ / ٩          للهيثمي  »           جممع الزوائد «   )٢ (
     ٦٥٠ /  ١٣         للهندي  »         كرت العمال «   )٣ (
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ـ                             اللذين هلما الشرف               واحلسني     احلسن      وين                                  والعزة والكرامة يف كومـا أب
                             لذا، كان حيملهما على كتفه       .                                                جلميع األولياء الذين سيظهرون حيت يوم القيامة      

           من هـذا   ً اً                                                              من حني آلخر، وال شك أن جلميع أهل البيت وجلميع األولياء نصيب         
                                وهو ميشي على أربعة وعلـى                        دخلت على النيب      :               وعن جابر قال    .        االهتمام

                    ونعـم العـدالن                     نعم اجلمل مجلكما   «  :             وهو يقول            واحلسني           ظهره احلسن 
                                                                      لقد كانت هذه هي مرتلة أوالده وأحفاده عنده، فـدخل حبـه إىل               )١ ( » .     أنتما

   .                 ً                                     قلوم وأصبح مظهراً وموضعا حلب يتجاوز عالقة األبناء واألحفاد

                     الطريـق الوسـط يف                                  يع األمور فقد سلك رسول اهللا                      وكما كان يف مج   
   هم                             ً   ً    ِ             فقد كان حيب أوالده وأحفاده حباً مجـاً ويـشِعر           .                     موضوع تربية األطفال  

        ً             هذا علماً بأنـه مل       .                                                    ، ولكنه مل يكن يسمح بأي استخدام سيء هلذا احلب            حببه
                         غري أنه عندما يقومـون       .                                          ً         يكن يوجد بني أوالده وأحفاده من حياول هذا أصالً        

           ً        وكأن ضباباً من          ِ                                          ف خاطئ من دون عمد نرى ِمن تصرف رسول اهللا               بتصر
                                    ه الدفء يسعى ملنعهم من التجـول                  وبسلوك ملئ   .                             الوقار لف هذا احلب العميق    

                                     وهو طفل صغري يده إىل متر صدقة،              ً          فمثالً مد احلسن    .                  مناطق الشبهات    اىل
                  أمـا علمـت أن      «  :       ً     ه قائالً له             مرة من في   ت                  وانتزع تلك ال                    فأسرع رسول اهللا    

                                                    فقد رباهم منذ الصغر على التوقي من احلـرام           )٢ ( » .                 ال حتل آلل حممد          الصدقة
                                                                              وإبداء منتهى احلساسية يف هذا املوضوع، وهذا من أفضل األمثلة على إقامـة             

               كنت تـراه                                    كل مرة كان يدخل فيها املدينة         ويف    .                             التوازن التربوي منذ الصغر   

                                                 
     ١٨٢ / ٩          للهيثمي  »           جممع الزوائد «   )١ (
     ٢٧٩ / ٢            لإلمام أمحد  »     املسند «   ؛   ١٦١          ، الزكاة،     مسلم  ؛   ٥٧          ، الزكاة،        البخاري   )٢ (
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                     فلم يقصر رسـول      )١ ( .                                                    وقد ركب معه على مركبه بعض الصبيان ملتفني حوله        
                                                                      حبه على أوالده وعلى أحفاده فحسب، بل على أوالد وصبيان جريانه                اهللا  

   .              ً وغري جريانه أيضاً

ـ                      رة حبـه                                                                 مل يكن أوالده الذكور وأحفاده هم الداخلني فقط ضـمن دائ
         واحلسني         ه احلسن  ي                  مثلما حيب حفيد                              ُ         وحنانه، فقد كان حيب حفيدته أُمامة     

                 ً   وكان حيملها أحياناً     .      ً                                     ُ             فكثرياً ما شوهد وهو خيرج من البيت وعلى كتفه أُمامة         
                                     ع وضـعها علـى األرض وإذا قـام                                                  على ظهره وهو يف صالة النافلة فإذا رك       

ُ         يظهر حبه ُألمامة                     كان رسول اهللا      )٢ ( .     رفعها                                   يف جمتمع كان الناس فيه حـىت                  
                             ً      ً               لذا، كان هذا التصرف منه تصرفاً جديـداً غـري            .                         عهد قريب يئدون البنات   
   .                      مسبوق من قبل أحد آنذاك

             رضي اهللا عنها                     حبه وحنانه جتاه فاطمة    . ب

                                                                         ليس يف اإلسالم تفاضل بني الذكر واألنثى، وهذا هو ما أظهره الرسول             
  .                                                                       ففاطمة هذه كانت بنته وأم أهل البيت حىت يوم القيامة وهي والـدتنا          .      بنفسه

                                    وتزوره يقوم هلا ويأخذ بيـدها                                      عندما تقبل على رسول اهللا                  كانت فاطمة 
                                              أحواهلا ويظهر حبه هلا، وعندما تقوم يقـوم                                         وجيلسها جبانبه ويسأل عنها وعن      

   )٣ ( .                    معها ويودعها بكل لطف

                                                 
     ٦٨٩-   ٦٨٨ / ٢             للكاندهلوي  »            حياة الصحابة «  :     انظر   )١ (
    ٤٣-  ٤١          ، املساجد،     مسلم   ؛  ١٨        ، األدب،        البخاري   )٢ (
     ٢٠٣ / ٩          للهيثمي  »           جممع الزوائد «   ؛  ٢٥          ، املناقب،        البخاري   ؛  ٩٨                 ، فضائل الصحابة،     مسلم   )٣ (
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           صـحيح أن     .                                 مرة الزواج من بنت أيب جهل                       بن أيب طالب             رغب علي 
  .                          فالتحقت بقافلة النور                                                       هذه املرأة كانت قد دخلت اإلسالم مثل أخيها عكرمة        

         وجيوز أن    .              رضي اهللا عنها                                           لزواج كان من املمكن أن يضايق فاطمة                  ولكن هذا ا  
  .                                        ميكن أن تستاء من مثل هذا الزواج                                          مل خيطر على باله قط أن فاطمة           ً  علياً  

           ا حىت مهه                           ختربه باألمر وتظهر حز                     إىل رسول اهللا                            ولكن عندما أتت فاطمة   
                      أن ينكحوا ابنتهم               استأذنوين                        إن بين هشام بن املغرية     «  :                        أمرها وصعد املنرب وقال   

علي       إال أن حيب ابن      .           آذن هلم                                  فال آذن هلم مث ال آذن هلم مث ال          .                بن أيب طالب                
                                          فإمنا ابنيت بضعة مين يريبين مـا راـا           .                                 أن يطلق ابنيت وينكح ابنتهم             أيب طالب 

                                          من بني املستمعني فتراجع عن نيته تلك                      وكان علي   )١ ( » .                 ويؤذيين ما آذاها  
   .      عنها      رضي اهللا               وعاد إىل فاطمة

                        معزة كبرية، وكانـت                                 كان يعز بنت رسول اهللا                         وال شك أن عليا     
  .               ً                                          تعرف هذا جيداً لذا، كانت حتبه أكثر مـن نفـسها                        رضي اهللا عنها         فاطمة

                                                                                  واحلقيقة أن هذه املرأة الرقيقة كانت تبدو وكأن وظيفتها يف احليـاة هـي أن               
                      ً                   فكان جل اهتمامها منصباً على والـدها         .                                   تكون بذرة لكل األولياء واألصفياء    

               بأنه سيتوىف   -                          وهو يف أواخر أيام حياته    -                       وعندما أخربها والدها      .            وعلى دعوته 
                                                ولكن عندما أخربها بأا ستكون أول من يلتحق          .                        سبحت يف حبر من الدموع    
   )٢ ( .                     به غمرها الفرح واحلبور

  .            ب العميـق                               ً                                أجل، لقد كان والدها حيبها كثرياً وكانت بدورها تبادله احل         
                                                 

    ٩٣                 ، فضائل الصحابة،     مسلم   ؛  ١٦                    ، فضائل أصحاب النيب،   ري     البخا   )١ (
    ٢٥          ، املناقب،        البخاري   ؛  ٩٩  ،   ٩٨                 ، فضائل الصحابة،     مسلم   )٢ (
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                                                          كان عندما حيبها يعرف كيف حيفظ التوازن ويعدها لكي                          ولكن رسول اهللا    
                                                                                يوصلها إىل العامل الذي جيب أن ترتفع األرواح وتسمو إليه، ذلك ألن الرفقـة              

                             وابنته يف احليـاة سـوى                             ومل يترافق رسول اهللا       .                          األبدية ال تكون إال هناك    
                           بعد ستة أشهر فقط من                   رضي اهللا عنها                    إذ توفيت فاطمة    .       ً  ن عاماً  ي         مخسة وعشر 

   )١ ( .         ن سنة فقط ي      وعشر ً اً                               وفاة والدها وكان عمرها آنذاك مخس

                          يئة أوالده للحياة األبدية   . ج

                                   أي يطلب ما تطلبه الفطرة الـيت         .                       يطلب احلياة األبدية                  كان رسول اهللا    
                  وليس يف اإلمكـان      .  د                       أجل، إن اإلنسان للخلو       ...                       ً     أودعها اهللا يف الناس مجيعاً    

        لذا، ال      ...                                                                   إشباع هذا اإلنسان إال باحلياة اخلالدة وبصاحب هذه احلياة اخلالدة         
                                                       وسواء أشعر بذلك أم مل يشعر فإنه ال يطلب غريه وال يرغب        .          ً      يطلب شيئاً غريه  

                                                                     ومهما أعطيت هذا اإلنسان فلن تستطيع إشباعه إال عنـدما تعطيـه              .        يف سواه 
             ً                                         ن لإلنسان آماالً ال اية هلـا ورغبـات ال حتـد وال                   ذلك أل     ...              احلياة اخلالدة 

                   وهذا هو السبب يف      .                                                         حتصى، لذا فلن تستطيع إشباع هذا اإلنسان مهما أعطيته        
                                                  واملرسلني قائم على هذا النظـام ذي البعـد                                       أن أساس رساالت مجيع األنبياء    

                مل هلم باقـات                    بينما كان حي                                      وعلى هذا االعتبار فإن رسول اهللا         .       األخروي
                                        ً                                             السكينة والطمأنينة فإنه مل يكن ليهمل أبداً يئتهم للسعادة األبدية والطمأنينـة           

   :                                       وميكن رؤية هذا بكل وضوح يف احلادثة التالية  .       األبدية

                                                 
   ؛   ٢١١ / ٩              للـهيثمي     »                جممـع الزوائـد    «   ؛    ٥٢           ، اجلهاد،       مسلم   ؛ ١               ، فرض اخلمس،           البخاري   )١ (

     ٣٧٩ / ٤          البن حجر  »      اإلصابة «   ؛    ٢٩ / ٨          البن سعد  »             الطبقات الكربى «
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                            ويف عنقها سلـسلة مـن                        إىل رسول اهللا                  رضي اهللا عنها               جاءت فاطمة 
ِ                    أيغرِك أن يقول الناس     !          يا فاطمة  «  :              ذهب فقال هلا              ابنة رسول اهللا ويف يـدها                              
                                      أجل، فمن جهة كان يعزها، ومن جهة         .                 مث خرج ومل يقعد     »  .              سلسلة من نار  

                                                                           أخرى كان يعدها للحياة األخروية اخلالدة ويوجهها حنو اهللا وتكملة احلادثة           
                                             ً              بالسلسلة إىل السوق فباعتها واشترت بثمنـها غالمـاً                    سلت فاطمة    فأر  :   هي

   )١ ( » .          من النار                     احلمد هللا الذي أجنى فاطمة «  :                          فأعتقته، فحدث بذلك فقال

                                                        بالتزين بسلسلة من الذهب ال يعد حرامـا، ولكـن                                 ال شك أن قيام فاطمة    
            هلا يعود                                                               كان يريد أن حيفظها يف دائرة املقربني، وتنبيه الرسول                     رسول اهللا   

                        وهو مـن جهـة عـدم         .                                                   إىل هذا األساس، وهو أساس التقوى والقرب من اهللا        
  ة                                            ولكن األهم هنا وجوب كوا أمنوذجا وقـدو         .                                 االهتمام بزينة الدنيا وشواغلها   

             أجل، فلـيس     .                                                               الئقة بأم أهل البيت وإظهار احلساسية الشديدة يف هذا اخلصوص         
                                  وللعابدين املشهورين من بعـد                 وللحسني            ً                        من اهلني أبداً أن تكون أما للحسن      

              كان يعدها             رسول اهللا    ف  .                                   الذين كانوا منارة هدى للناس      "             زين العابدين  "       أمثال  
        وحممد                                                                            لكي تكون أما ألهل البيت أوال مث أما لقمم سامقة أمثال الشيخ الكيالين            

   يا  "  :                                وغريهم، فكأنه كان يقول هلا               والشاذيل                 وأمحد الرفاعي                       اء الدين النقشبندي  
                                                                       أنت ذاهبة لكي تكوين عروسة يف بيت ستخرج منه سلسلة ذهبيـة مـن                !     بنييت

        النسل املبارك، فدعي أنت هذه السلسلة الذهبية وكوين أُم          ُ                                                  ذه السلسلة الذهبية    ً   اً هل                     
                                                                      السلسلة الذهبية لرجال الطرق السامية أمثال الطـرق النقـشبندية             ..  "         من النسل 

   .                         والرفاعية والشاذلية وغريها
                                                 

     ٢٧٨ / ٥            لإلمام أمحد  »     املسند «   ؛  ٣٩   ة،        ، الزين       النسائي   )١ (
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                      ً            ً                                            أجل، ليس من السهل أبداً أن تكون أمـاً لألوليـاء ولألصـفياء ولألبـرار               
                                          أكثر حساسية يف هذا اخلصوص جتاه بيته                                  لذا، فقد كان رسول اهللا        .         وللمقربني

                  يريد أن يوجه    -                              جبانب رأفته م وحنانه عليهم    -                   فبتصرفه هذا كان      .          ً  أكثر حزماً  و
                                                                                     أنظارهم إىل عامل اآلخرة، ويسد أمامهم مجيع أبواب ونوافذ الشر أو اإلمث أو السوء              

             جيب أن يكون     :                                                               مهما صغر لكي يقصروا مههم على اآلخرة ولسان حاله يقول هلم          
   :             بقول الشاعر                        إذ سيظهر من أمته من يقول  .          اهللا غايتكم

   ا   رو     يذك     اليت ة       هذه اجلن "

              وبضعة حوريات   ..         قصور عدة

ا               أعطها ملن يريدو   

نايأما أنا فأنت م                    ..   ت  أن "   

       لـذا،    .                                                            ويقضون أعمارهم كلها حتت ألوان ويف ظالل هذه احلياة األخروية      
                 من قـاذورات    -                       نتيجة طبيعية هلذا احلب   -                      يبعد كل من حيبه                   كان الرسول   

                                                                               الدنيا ويطهرهم منها، وحيول نظرهم واهتمامهم إىل العوامل العلوية ويهيـئهم           
   )١ ( » .              املرء مع من أحب «               لرفقته هناك ألن 

                                               فستسلك طريقه، وإذا سلكت طريقه كنت معه                        ً     فإذا كنت حتب حممداً     
  .                                                جبانب حبه هلم كان يهيئهم لرفقتـه هنـاك                         وهكذا فالرسول     .         يف اآلخرة 

                                                                            أجل، هناك حب، وهناك رأفة ولكن ال حمل ألي تراخ يف أي أمر من أمـور                

                                                 
     ١٦٥       ، الرب،     مسلم   ؛  ٩٦        ، األدب،        البخاري   )١ (
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                                 الصراط الوسـط أفـضل وأعـدل           ...                          وهذا هو الصراط املستقيم       ...      اآلخرة
   .      ول اهللا ـ     ه رسـ             طريق على رأس    ...     طريق

           ومـسلم                                                               وجانب آخر من جوانب نظام تربيته يعرضه علينا اإلمام البخاري      
    بن أيب طالب                            وذلك رواية عن علي                   شكت ما    ا            رضي اهللا عنه                أن فاطمة           

       تلقى من أثر الرحى فأتى النيب                                         َفانطلقت فلم جتده، فوجدت عائـشة يبس          َ                                   
              إلينا وقد                  فجاء النيب                  مبجيئ فاطمة                 أخربته عائشة                           فأخربا فلما جاء النيب     

                      فقعد بيننا حيت وجدت      »             على مكانكما  «  :          قوم فقال                         أخذنا مضاجعنا فذهبت أل   
             إذا أخـذمتا     :         ً                مكما خرياً مما سـألتماين        ُ  ِّ  أال أُعلِّ  «  :                       قدميه على صدري وقال        برد  

           وثالثـني          ً                 ً     حا ثالثاً وثالثني وحتمدا ثالثاً            ً           ِّ    را أربعاً وثالثني وتسبِّ              َ ِّ  مضاجعكما تكَبِّ 
   )١ ( » .                   فهو خري لكما من خادم

ِ                                                   أي أنين أوجه نظرِك إىل العامل األخروي، فلكي تصلي وتكـوين معـي يف                         
                                                     األول هو عدم التقصري يف أداء وظيفة العبودية جتاه           :                          ذلك العامل أمامك طريقان   

                                                                           والثاين القيام بإيفاء وظيفتك جتاه زوجك، فلو قام اخلادم بإيفاء بعـض              .    ربك
                                                            ك من اخلدمات اليت كان من املفروض عليك أداؤها فذلك يعين                      اخلدمات لزوج 

           لذا، عليك    .                                      علما بأن عليك أن تكوين ذات جناحني        .                         أن هناك نقصا ما عندك    
                            ً     ً                    ً     ً                  أن تفتشي عما جيعل اإلنسان عبداً كامالً هللا، وكيف يكون إنساناً كامالً يؤدي             

   .                  كل وظائفه دون قصور

                                                 
     ١٠٠        ، األدب،         أبو داود   ؛  ٨١  ،   ٨٠         ، الذكر،     مسلم   ؛ ٩      النيب،               ، فضائل أصحاب        البخاري   )١ (
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                                   ف العبودية جتاهه، مث كوين إنسانة                                 كاملة هللا وأدي كل وظائ      )١ (       ً      كوين أوالً أمة  
                            الذي حيمل يف صلبه كـل                                      مجيع وظائفك جتاه زوجك علي          حق               كاملة بإيفائك 

                                          اعملي هذا لكي تكوين يف اجلنة اليت هـي            ..                                      املقربني من أهل اهللا حىت يوم القيامة      
   .                       مكان كل األخيار والكاملني

               ، فقد زوجـه     ً  اً                       وذكر شيء  خيص علي                                       وال أملك نفسي هنا من االستطراد       
                                                     ً                     ابنته دون تردد ذلك ألنه رأى فيه اللياقة لكي يكون زوجاً لفاطمة                       رسول اهللا   

     ً                                                                            وصهراً له، ألنه كان سلطان األولياء وخلق لكي يكون أبا لألولياء، ويـروى يف              
                           جعل ذرية كل نيب يف صـلبه       إن اهللا  «  :       لعلي                        حديث ضعيف قول الرسول    

   )٢ ( » .             بن أيب طالب                               وإن اهللا تعاىل جعل ذرييت يف صلب علي

                                                                            أي ستقوم أنت بإدامة نسلي، ويف النتيجة فإن الذين يقطفـون الثمـرات             
                                                                               سيذكرونك ضمن آل البيت عندما يذكرونين، لذا فإن نظرنا من هذه الزوايـة             

          فإنـه                         ، ومن أطاع الرسول                          قد أطاع الرسول      ً  اً                     يكون من أطاع علي   
                                        يذكر بشكل عام عـن حـق الـزوج                         مث إن الرسول      .                   يكون قد أطاع اهللا   

                             ألمـرت النـساء أن يـسجدن               ً     ً               لو كنت آمراً أحداً أن يسجد ألحد    «  :      فيقول
   )٣ ( » .                                 ألزواجهن ملا جعل اهللا هلم عليهن من احلق

                             أول من يـستحقه، ولـو                                    ً                ولو كان مثل هذا الشيء جائزاً لكان علي       

                                                 
   )      املترجم   . (    عبدة  :    أمة   )١ (
   »                تـاريخ بغـداد    «   ؛   ٢٢٣ / ٢              للمنـاوي     »           فيض القدير  «   ؛   ١٧٢ / ٩            للهيثمي    »            جممع الزوائد  «   )٢ (

     ٣١٧ / ١     دادي     للبغ
     ١٥٩         ، الصالة،        الدارمي   ؛  ٤١          ، النكاح،         أبو داود   )٣ (
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                                                   باستخدام خادمة لكان معىن ذلك انكسار جنـاح                      رضي اهللا عنها               قامت فاطمة 
          تكون أما                                                                     من جناحيها، وجبناح واحدة ما كان مبقدورها أن تكون جديرة الن            

                                      ولألقطاب اددين واتهدين الـذين                       وللشيخ الكيالين                للحسن واحلسني 
                                                       لذا، كان ال بد من قطع كل اهتمام هلـا بالـدنيا              .                          سيظهرون حىت يوم القيامة   

                                اهللا تعاىل فعل الشيء نفـسه                      ويف احلقيقة فإن     ..                             وتوجيه كل نظرها إىل اآلخرة    
      إىل                                                              ورباه على هذا النحو، إذ مات والده قبل أن يـأيت                             بالنسبة لرسول   

  .                                           ً                                          الدنيا، وعندما فتح بصره على العامل مل جيد أباً يستند إليه ويستمد املعونة منه             
                                                                                   وعندما بلغ السادسة من عمره فقد السند اآلخر له، وفتح أمامه منـذ بدايـة               

                       صحيح أن هناك فتـرة       .                                        ؤدية إىل نور التوحيد وإىل سر األحدية                      حياته الطرق امل  
   )١ (                                                               له، إال أن هذه مل تكن سوى ستار العزة والعظمة اإلهليـة                            محاية عبد املطلب  

                                                                          من جهة وشرف للحامي، ولكن هذه احلماية مل تكن تعين من ناحية األسباب             
                    مل تكن تتجاوز محاية -         فيما بعد -                                ألن احلماية الظاهرية أليب طالب      .     ً      شيئاً يذكر 

                                         أما البعد األخروي فهو نعمة كـون أيب           ..                                 الشخص البن أخيه والوصاية عليه    
          بكفالة                                                   وبسبب هذه القرابة سيأيت يوم يقوم فيه النيب            ..         ً         طالب أباً لعلي    

                          كـرار واحليـدر املغـوار                                                    وتربيته ويسمو به حىت جيعل منه الفارس ال             علي
                                                          هكذا تعامل اهللا تعاىل معه، إذ سحب مجيع األسباب لكي            )٢ ( .               وسلطان األولياء 

ـ  َ لَ     ا ع   ن  ب  ر                                                       يوجهه إليه وحده ولكي يظهر عنده سر اآلية الكرمية           ي  ك   ت     و  َّـ  ْ لْ َّ ك ن    ا  

                                                 
                                          ً      ً                                                يريد املؤلف أن يقول إن اهللا تعاىل ال يظهر ظهوراً واضحاً يف احلوادث، بل جيعل بينه وبني هذه                     )١ (

   )      املترجم   . (            ً                احلوادث ستاراً وهو ستار األسباب
     ٢٦٢ / ١           البن هشام  »             السرية النبوية «  :     انظر   )٢ (
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و  َإل َ  ي  ك  َأ  َ  ن  ب  ن  ا و    َإل َ  ي  ك  ْال  ْ   م  ري ِ ِص   ) فعليه أن يثق باهللا ويعتمد عليه ) ٤  :        املمتحنة ،                              .   

                                                         ابنته، لذا كان عليه أن ينقل البنته التربية الـيت                      رضي اهللا عنها               كانت فاطمة 
   .                    ده وإىل احلياة األخرويةـ                                           تلقاها من احلق تعاىل وأن يوجه نظرها إىل اهللا وح

          ته الكرمي                      اجلو العام للتربية يف بي   . د

                                                                              كان الطابع العام الذي يسري يف جو بيته الكرمي هو التقوى واخلشية، فهذا             
                               فمن استطاع مـشاهدة نظـرات        .                                        اجلو كان يسري يف كل حركة وسكنة فيه       

    ومن   .                                                              رأى فيها غبطة الوصول إىل اجلنة وخشية الوقوع يف النار                    رسول اهللا   
  ً                            ناً إىل اخللف مهتزا من خشية                                ً                       رآه يف صالته رآه يرجتف أحياناً إىل األمام وأحيا        

                                                    كانت هذه املناظر املشاهدة من حياة هذا البيـت؛            ..            ً                اهللا أو متوهلاً بالشوق إليه    
  :       قال            عن أبيه   ف                  َ ِّ      احلديث التايل عن مطَرِّ                 ينقل النسائي   .                         فمن رآه تذكر اهللا تعاىل    

   )١ ( .          ، يعين يبكي "                          َ ِ          ِ    أتيت النيب وهو يصلي وجلوفه أَِزيز كأزيز اِملرجل "

                 وكم مـن مـرة       .       ً                        متجهاً بأعماق قلبه إىل اهللا                                كان دائم البكاء يف الصالة    
                                        فوجدته وهو سـاجد يـسبح اهللا تعـاىل يف                  رضي اهللا عنها         عائشة               افتقدته أمنا   

ـ                                                             ومن البديهي أن حاله هذه كانت تؤثر على أهل بيته           )٢ ( .    خشوع تأثرياً إجيابي           ً       ًا ً 
وقوي        فقد سرى هذا اخلشوع والتقوى واخلوف مـن اهللا           .  ً                       اً من الناحية التربوية                                               
                                       كان يعيش ما يقوله ويقـول مـا                                               نسائه وأوالده، ذلك ألن رسول اهللا          إىل

                                                                         وليس هناك أحد استطاع أن يؤثر بسلوكه املطابق لفكره مثلمـا أثـر               .      يعيشه

                                                 
    ٢٦-  ٢٥ / ٤            لإلمام أمحد  »     املسند «   ؛   ١٠٧         ، الصالة،         أبو داود  ؛   ١٨  ،        ، السهو       النسائي   )١ (
ِ             ، ِعشرة النساء،        النسائي   ؛   ٢٢١         ، الصالة،     مسلم   )٢ (   ٤   
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                                                           ولو مجع كل علماء النفس وعلماء التربية كل معلومـام            .           يف بيته          الرسول  
                   ملا اسـتطاعوا أن                                                                  من مجيع النظم التربوية واستخدموها بأمجعها يف تعبئة عامة          

   .        يف بيته                                                   يقتربوا يف تأثريهم إىل مستوى التأثري الذي أحدثه الرسول 

                                                   يعرب بتصرفاته وسلوكه عما يريـد أن يبلغـه                                  أجل، لقد كان الرسول     
        يـريهم      ...                                                                    للناس مث يترجم تصرفاته وسلوكه إىل الناس ويبلغها ويفهمها هلـم          

                   خـشوع وخـضوع                                                      كيف تكون اخلشية من اهللا وكيف تؤدى السجدة بكل        
                                                  وكيف يكون اجللوس للتحيات وكيف يبتـهل إىل اهللا           .                   وكيف يكون الركوع  

                                            يفعل هذا يف بيته وعندما يكـون بـني                         كان رسول اهللا        ...               يف ظلمة الليل  
                                                                      أصحابه يرشدهم كيف يتصرفون وكيف يربون أطفاهلم وكيف يكونون مرآة          

                 ه وبني أصـحابه                        ً           فتجد أقواله صدى حسناً يف بيت       .                           للحق وللحقيقة يف كل أمر    
   .                             وتدخل إىل قلوم وتتشرا نفوسهم

                      وقد يبدو لنا هـذا        ..                            ً                            لقد كان قبل كل شيء أبا وجداً ال نظري وال مثيل له           
    ً      ً                                                                     أمراً بسيطاً من الناحية االجتماعية، إال أنه يف احلقيقة من أصعب العقبات الـيت          

                              يف الصف األول من الـذين                                                جيب على اإلنسان ختطيها، وكان رسول اهللا        
              ً      مث إنـه رىب أوالداً       .                                                     ختطوها بسهولة وبنجاح، فأصبح أفضل أب وأفضل جـد        

       ً                                                                       وأحفاداً جاء من صلبهم معظم رجال السلسلة الذهبية يف التأريخ اإلسالمي من            
                                    وهذه إحدى املزايا اليت اختص ـا         .                 ً        ً      ً           الذين كانوا مشوساً وأقماراً وجنوماً هادية     

                              ، ومل يظهر من نسله مرتـد                                             ، وتفرد ا بنعمة من اهللا وفضل منه                 رسول اهللا   
   .    ً                              علماً بأن عدد أفراد نسله يبلغ املاليني  .                     واحد، وهذه مزية أخرى
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                                                                             كم من رجال كبار من أهل احلقيقة نراهم فقراء من ناحية األوالد الـذين              
                                                               إذ نرى أوالدهم وأحفادهم وقد طغوا وضلوا سبيلهم واحنرفـوا            .             تربوا عندهم 

                                      مشاهدة أمثلة كثرية من هذا النـوع                   ومن املمكن     .                          ووقعوا يف مصائد الشيطان   
                             وال أحفاده خبيانة املعـىن                                                           حىت يف أيامنا احلالية، بينما مل يقم أوالد الرسول          

                             بل بقوا أوفياء هلذا البيت       .                                                       واملثل واهلدى الذي انبثق من البيت الذي نشأوا فيه        
                                                     أجل، إن هذا األمر دليل آخر من دالئل نبوتـه            )١ ( .                          املبارك وللمعىن الذي مثله   

             ذا ًإذ مهما كان اإلنسان ذكياً وعبقرياً فليس باستطاعته أن يكون مربيا ،                 ً                             ً        ً                         
   .             املستوى الرفيع

                                                 
  . إن ظهور بعض األفراد الفاقدي التوازن من الذين استغلوا هذا النسب ال جيرح القاعدة العامة  )١(
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  :الفصل الثالث

   للناس وأسلوب تربيتهتربية الرسول 
                     لنلق نظرة سريعة                                                            قبل أن ننتقل إىل اإلطار العام ألسلوب تربية الرسول          

                          معرفة الذروة اليت وصـل                                                          على تفسري هذه اآلية، ذلك ألنه من املستحيل علينا          
                                                                   يف التربية دون أن نعلم مستوى الناس الذين قام مبخاطبتـهم                           إليها الرسول   

ِ             هو الَِّذي بعثَ ِفي اُْألِميِّني رسوالً ِمنهم يتلُو علَـيِهم                                    والتعامل معهم وتربيتهم      َ    ُ       ِ  ً      ِّ ِ  ُ ْ    ِ َ      ِ َّ     
ِ  ْ  َ      آياِتِه ويزكِّيِهم ويعلِّمهم الِْكتاب والِْحكْمةَ       ْ       ِ ْ      ِّ       ِ  ِّ      ِ ِ           ـالٍَللُ لَِفـي ضوا ِمن قَبِإن كَانو           ٍ َ     َِ  ُ  َ    ِ     َ    ِ 

   . ) ٢  :      اجلمعة (   ِ  ٍ مِبٍني

                                                                             إن بعض الكلمات الواردة هنا جتذب االنتباه، إذ تبدأ اآلية بضمري الغائـب            
                     ً    فقد كانوا جاهلني وبدواً      .                                                ، ذلك ألن الناس آنذاك مل يكونوا يعرفون اهللا         "  هو "

                           إىل بعدهم عـن اهللا إىل                                 ً                           ومتخلفني، فلم يكن اهللا متجلياً يف قلوم؛ فاآلية تشري        
                                                                        درجة أا ال ختاطبهم مباشرة بل تستعمل ضمري الشخص الثالـث، وضـمري             

                               أميون ال يعرفون ما الكتـاب         ..  " ُ    أُميون "                             مث تقول اآلية عنهم إم        "  هو "        الغائب  
                                      إىل مثل هذه اجلماعة األمية الـصعبة           ...                                       وما العلم، وال يعرفون اهللا وال رسوله      

                ً                                        نها خري أرسل شخصاً ذا إرادة صلبة وروح عالية وقلب                                املراس اليت ال يرجى م    
                                                   ً                           واسع وعميق؛ فاستطاع أن يريب من هذه األمة البدوية رجاالً ساسوا اإلنسانية            

                                                                  ومع أن اهللا تعاىل يعطي أمهية إىل القلم وإىل الكتاب والقـراءة فقـد         .        وقادوها
  .          ن هـؤالء       ً         ً       رسوالً، أي رسوالً م     "    منهم "                      ً                كانوا بعيدين عنها مجيعاً فأرسل اهللا       
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                                                        هو من جانب كونه ال يعرف القراءة والكتابـة، ال            "    منهم "                وكون الرسول   
                            كان جيب أن يكون أميا،                        ً                                  يعين أنه كان جاهلياً مثلهم، واحلقيقة أن الرسول         

                                                              ً                  ذلك ألن اهللا تعاىل سيكون معلمه ومربيه اختاره من بينهم وأرسله معلماً لتلك             
   .          األمة األمية

                                                        تلو عليهم آيات اهللا البينات آية بعد آية ويـشرحها                  أي ي   "                  يتلو عليهم آياته   "
                    وإن كانوا من قبل     "  .                                                          هلم ويربيهم عليها ويعلو م إىل مساء الكماالت اإلنسانية        

                يف ضـالل ويف                                                  أي مع أم كانوا قبل جميئ رسـول اهللا            "             لفي ضالل مبني  
                                                                                 جهالة واحنراف، فإن اهللا تعاىل أرسل إليهم من يتلو عليهم آياتـه ويـزكيهم             

                         واملراد هنا من تعلـيم       .                         كل هذا بوساطة نيب أمي       ..                        ويعلمهم الكتاب واحلكمة  
                                       أن حيتضن مجاعة وأمة ويرفعهـا إىل                            وكما استطاع القرآن    .                   الكتاب هو القرآن  

      أمـا    .                                                                       مستوى إنساين رفيع فإنه يستطيع إجناز الشيء نفسه لألجيال القادمـة          
                                                                        ار املوجودة حاليا واليت يقدموا كأفكار جديدة وجذابة، فمـصريها إىل               األفك

                                                                          االنطفاء واحدة بعد أخرى مثل مشوع تعرضت للريح، إذ سـيكون الكتـاب             
   " .                              أنا الـشمس الـيت ال تغـرب        "                                           الوحيد الذي يقول للشموس يف بلد النور        

     األسر                                                                         وستكون رايته هي الراية الوحيدة اخلفاقة، وستحطم مجيع األجيال قيود           
       فهـذه     ..                                                                      عن أعناقها لتسرع إليه وحده، وقد بدت الدالئل على هذا منذ اآلن           

                                           فلو مسعت ما جيري فيهما اآلن وقبل عـشر            ..               وهذه هي الصني     ..          هي روسيا 
                ولكن انظر اآلن       ...                                       ً        ً         سنوات ملا صدقت ما تسمعه اآلن وحسبته خياالً وأوهاماً        

                                                   ات املرعبة، وكيف تتهدم اإلمرباطوريـات الـسابقة                              كيف تتحطم الدكتاتوري  
               وكأنه جذوة                     ً                                          ووي إىل األرض جذاذاً واحدة إثر أخرى، وكيف يظهر القرآن         
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            وبالرغم من    .                                                   ً      ً          متقدة من حتت الرماد، وكيف ينبعث عامل التوحيد انبعاثاً جديداً         
                       مي إىل أرجاء املعمورة                                                         كل هذا الظلم واالستبداد والتسلط يسري الروح اإلسال       

   .          ً     ً                                 روحا يانعاً نضراً يتسلل إىل القلوب وتنبهر به األنظار

                                             بفضل هذا الكتاب املنري الذي علمـه اهللا                                          واملعىن اآلخر هلا هو قيام النيب       
                                   ، والسمو باإلنـسان إىل املرتبـة                                               بتربية نفوسهم والسمو ا إىل املعايل             إياه     تعاىل

     فكما   .                                            الطرق املؤدية إىل مرتبة اإلنسان الكامل                                      الالئقة باإلنسان، أي إرشاده إىل    
                                            ً       ً              فعليه أن يرتفع م روحيا وأن حيقق هلم معراجاً معنويـاً                                 صعد وارتفع يف املعراج   

                                                                     يف أعماق قلوم، حىت ولو كانت هذه األمة يف ضالل بني ويف احنراف                    ً وروحياً
   ..    ً                ً     ً     اساً ومن التراب ذهباً وترباً                                                        كبري عن احلق، فاهللا تعاىل إن شاء جعل من الفحم م          

                                                                                بل فعل ذلك فأخرج من هذه األمة اليت كانت قلوم سوداء كالفحم أمة بقلوب              
               ال يزالـون                                                                     من ماس إىل درجة أن ذلك النسل الذهيب الذي رباهم الرسـول             

            لذا، ميكـن     .                                              هذا هو الفضل اإلهلي الذي مت بوساطة النيب            ..               يبهرون األنظار 
                                                              هو اإلنسان الذروة الذي استطاع أن يعلو بالبـشرية إىل                               القول بأن الرسول    

   .                    املستوى الالئق باإلنسان

           أو الرب                                                                       وبعده فإن أي إنسان عندما كان يقترب من اهللا تعاىل جبناح الوالية           
                  وهـي تتمـوج                                                                والتقوى كان يرى يف أماكن القرب منه تعاىل ألوية حممد           

   .                               مدارج الرقي إال رأى آثار أقدامه                            هناك، وما خطا أحدهم خطوة يف 

                                   اقتصرت على تزكية النفوس، إذ                                              من اخلطأ أن نظن أن تربية رسول اهللا         
                    واحلقائق القرآنيـة     .                                                            أنه أتى بنظام شامل للتربية خياطب العقل والروح والقلب        

                                    خياطب العقل وحيضه ويشوقه، ويصل               فالرسول    .                           الشاملة تفعل الشيء نفسه   



 45

                        مث يتناول الروح ليسمو      .                                    د الوحيي إىل احلد النهائي للعقول                         ذا العقل ذي البع   
                                                                              به إىل مراتب أعلى بكثري من املراتب اليت يستطيع أن يصل إليها أي متخصص              

                 مث يتناول مشاعر      ..                                                                 يف التربية، ويأخذ بالقلب إىل العوامل اليت يشتاق إليها ويهفو         
         وبعد أن     ..                ثر فيها اخليال                                    ً                    اإلنسان ولطائفه األخرى لريتفع ا أيضاً إىل عوامل يتع        

                                                                          ارتفع بأرواح وعقول وقلوب تالميذه وطالبه فتح أمامهم أبواب املؤسـسات           
                                                                         واالقتصادية واالجتماعية واإلدارية والعسكرية والسياسية، ألنـه أتـى                 العلمية

                                                                          برسالة تستطيع أن تريب فتحصل علـى أفـضل رجـال اإلدارة واالقتـصاد              
                              أجل، لقد جاء رسـول اهللا           ...                                ، وعلى أكمل القواد العسكريني            والسياسة

                                                                                      برسالة شاملة فيها االقتصاد واملال واإلدارة والتعليم والتربية وفيها أحكام العدل           
                                           واخلالصة أنه أتى برسالة حتتـضن كـل ضـرورات      .   اخل    ...                  والقوانني الدولية 

                 حي رسالته ملـا                                                                    التقدم، ذلك ألنه لو كان هناك أي نقص يف أي ناحية من نوا            
   :           يف حديث له                                       حتققت الغاية من إرساله، بينما يقول النيب 

                 ً                           كمثل رحل بىن بيتاً فأحسنه وأمجلـه إال                    من قبلي           َ  َ            إن مثَلي ومثَل األنبياء    «
     هـال    :          ويقولـون                                                               موضع لبنة من زاوية، فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له           

   )١ ( » .                           فأنا اللبنة وأنا خامت النبيني  :    قال  !                وضعت هذه اللبنة

  :         املائـدة  (    م ُ كُ   ين  ِ   دِ   م ُ كُ  َ   لَ   ت ْ لْ  م ْ كْ  َ   أَ    وم  ي ْ لْ َ اَ  :                        الكرمي يف هذا الصدد                يقول القرآن 

                   مـىت يـتم هـذا        :                                     واألصفياء واألولياء كانوا يقولون                        أي أن مجيع األنبياء     .  ) ٣
                         ً     ً                                                    البنيان؟ فأنا أرسلتك نبياً كامالً لتكملة هذا البنيان، وكما رضيت لكم هـذا             

   .                                            الدين فقد أقمته على األسس اليت يرضى الناس عنها
                                                 

     ٣٩٨  ،    ٢٥٧ / ٢            لإلمام أمحد  »     املسند «   ؛  ٢٣-  ٢٠           ، الفضائل،     مسلم  ؛   ١٨          ، املناقب،        البخاري   )١ (
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                                                     لتكملة النواقص، والذين حياولون البحث والتفتيش                             أجل، لقد جاء النيب     
            ً                                                 ه، عليهم أوالً أن يبحثوا عن الثغرات املوجودة يف عقـوهلم                            عن نقص يف رسالت   

                                                 مبهمة التتمة والتكملة ومبهمة اإلصالح والبلوغ                       لقد قام النيب       ..          ويف قلوم 
                              وإصالح كل نقص، وتكملة كـل        .                          كان عليه تعديل كل عوج        ...           إىل الكمال 

                                           نستطيع أن نشاهد عظمة أي شخص مـرب يف           .                    وقد أجنز هذا وأمته      ..     قصور
   :          سائل اآلتية  امل

                            السمو بالروح والنفس والعقل   . أ

                                                                          األول هو السمو بروح اإلنسان ونفسه وعقله، والبلوغ ا إىل أعلى نقطة            
                             استطاع أن حيقق هـذا يف                                   والتأريخ يشهد أن الرسول       .                   ميكن الوصول إليها  

    ..                                    طالبه ويف املنتسبني إليه بعون من اهللا تعاىل

                               هذه النفس اليت تضع العراقيل         ...         الكرمي             يف القرآن                         يأيت ذكر النفس األمارة   
  .                                                                            والعثرات أمام مسو اإلنسان وحتاول الضغط عليه للحيلولة دون هذا الـسمو           

    ً                                               ً                           فبدالً من إنسان حقيقي مشتاق إىل عامل الروح، جتعله إنساناً يهتم مبتطلبـات             
   َّ نَّ ِ ِإ                                 إىل اهللا تعاىل من هذه النفس                               وقد التجأ سيدنا يوسف     .          جسده فقط 

الن    فس    َأل   َ  م  ار   ٌبِ  ٌ ة   ِ  الس    الَّ  ِ   إِ   ِ وِء َّ  م      ا ر     ِح ِ م   ر     ِّي ِّ ب   ) ارة      .  )  ٥٣  :     يوسفإن النفس بطبيعتها أم                           
              عمق حبـرية     ة         العميق                                                          بالسوء، إال أنه من املمكن التخلص من الوقوع يف بئرها         

             يـشري إىل                                                                    لوط، واالرتفاع مرحلة فمرحلة إىل أعلى وإىل الذروة، والقـرآن         
ـ      ى ر  َ لَ   ِ  ي إِ  ِ ِع ِ ِج ِ     ِار    ُ ةُ  ن ِ ِئ   طم  م   ْ   الْ    فس       ا الن   ه  ت  ي   َ  ا أَ   ي  :                            أوضاع النفس هذه إذ يقول        ِ ِك ِّ بِّ

ر  اِض ِ  ي  ًرِض ً ةم  ِ    ي  ًة ً   ) ٢٨-  ٢٧  :      الفجر  ( .   
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              بالسوء إىل                                                     إىل حالة تتحول فيها النفس من النفس األمارة                        كما يشري القرآن  
                               وألنه يعد هذه النفس مرتبـة        .                               ، أي النفس اليت حتاسب نفسها      "              النفس اللوامة  "

   . ) ٢  :        القيامة (   ِ ِة   ام  و    َّ  اللَّ ِ ِس ْ فْ    الن  ِ  ِب  م  ِ قِس  ُ  أُ َ الَ                     معينة، فإنه يقسم ا و

                                           وهي صفة النفس لدى املقربني، وأصحاب هـذه     "              النفس الصافية  "         مث هناك   
                                                                                الصفة تتجلى فيهم الشفافية والنقاء والصفاء إىل درجة أن الذين يـشاهدوم            

                كمـا اسـتطاع      .                  من هذا النوع                    وكانت نفس حممد      .                  يتذكرون اهللا تعاىل  
                                                                    حتويل العديد من أصحاب القابليات وأصحاب الكفـاءات إىل هـذه املرتبـة     

-                         لقد اسـتطاع الرسـول      .                                   خمتلفة كل حسب قابليته واستعداده            بدرجات  
                                                                       بالتربية املستمرة للنفس وتزكيتها إيصاهلا إىل أعلى هدف تـستطيع           -        بعون اهللا 

  .                            ً                             وهذا يربهن على أنه كان مربياً ال مثيل وال نظري لـه             .                       النفس اإلنسانية بلوغه  
           الـسمو                                                                      وعندما نتفحص عهده نرى أنه مل يدع أي ثغرة تربوية يف موضـوع            

   .                                    بالعقل والنفس واالرتفاع ما إىل الذروة

                 كون دعوته عاملية   . ب

                                                                           والثاين هو أن جناح املريب وكماله يقاس مبدى عاملية ومشول دعوته وباألبعاد            
                                                                                  الكمية والنوعية ملنتسبيه، فقد قام املعلمون واملرشدون الذين رباهم يف حياتـه            

                القريب مـن                   ور أمودريا   َ كَش                                              بنشر احلق يف مناطق واسعة شاسعة ما بني مرا        
                                                                          ، وتأملوا كيف أن املريب الوحيد يف تلك املساحة الشاسعة من البلـدان                 خبارى

                               ً      ً       ً           ، وكان النظام الذي أتى به نظاماً شافياً ووافيـاً                                    آنذاك مل يكن سوى النيب      
   .                           ت متوج ا هذه املنطقة الشاسعة                                  ملشاكل خمتلف األقوام واجلماعات اليت كان
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                                 اخل على اختالف أمزجتهم ومشارم        ..                                 فكل من اإليراين والتركي والصيين    
                   إذن، فـإن نظـم       .                                                               وثقافام كانوا يهرعون إليه ويتقبلونه هو وكل ما أتى به         

               ً      إذن، فإن حممـداً       .                                                             التربية اليت جاء ا نظم عاملية تصلح دواء للبشرية كلها         
          مث إننـا     .                    ً                                               ان أكثر املربني تأثرياً يف طول التاريخ وعرضه وأكثرهم مـصداقية           ك

                                                                             نبحث عن مدى عظمة املربني يف مدى بقاء وثبات أسس النظم التربوية الـيت              
                                                                                     يأتون ا، واآلن انظروا إىل الناس الذين يتربون على أسس النظم التربوية الـيت              

                    تغبط معظم هؤالء          املالئكة                                      قبل كل هذه القرون، فسترون أن                      جاء ا حممد    
   .                                       وإن نظم تربيته ال تزال تريب األجيال حىت اآلن  .         يف أخالقهم

                                     يف أمة بدوية متخلفة بل متوحشة                       لقد ظهر النيب      :                     واآلن لنفكر ولنتأمل  
                                                                             وبدائية، ولكنه استطاع أن يريب من هذه األمة طوال عصور وعـصور قـادة              

                                                إذن، فإن الرسالة اليت جاء ا كانت رسـالة           .       ىل اخلري       ً                    أطهاراً قادوا اإلنسانية إ   
                                    وأنا شخصيا ال أحب تصوير الباطل،        .                                          كافية إلنقاذ البشرية بنفحة واحدة منها     

                                                                           ولكين ال أملك نفسي من عرض بعض املناظر اليت تبني مدى فساد اتمـع يف               
   .                          العهد الذي ظهر فيه الرسول 

                               ىل نفوس أفراده وأصـبحت طبيعـة                                        لقد ظهر يف جمتمع تغلغلت فيه الوحشية إ  
                            علنا، ومل يكونوا يعدون                       ويقترفون الزنا                    ويلعبون القمار                     كانوا يشربون اخلمر    :     فيهم

                                          ً                 انتشر الزنا حىت أصبح علنيا، فقد خصصوا بيوتاً للدعارة           .                 ً      ً    هذه الفواحش شيئاً معيباً   
                                               انت الفواحش منتشرة بشكل جيعل اإلنسان خيجـل            ك  )١ (  ..                     ونصبوا أمامها األعالم  

                                                 
    ٣٣         ، الطالق،         أبو داود   ؛  ٣٦          ، النكاح،        البخاري   )١ (
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                                مث إن هؤالء القوم كانوا مـن         .                        ً          ولو ال احلياء لذكرت أموراً أخرى         ...             من إنسانيته 
                                                                              النوع الذي ال يتورعون عن إثارة املشاكل الكبرية واملنازعات اخلطرية ألسـباب            

ـ               ع                              ً                                               تافهة، وكان من املستحيل تقريباً مجعهم على صعيد واحد ومزجهم بعضهم م
                                                                         بعض وتأليف قلوم، فقد سادت الفرقة والشحناء يف أرجاء شبه اجلزيزة العربية إىل 

        ومل يكن    .                                    أجل، فما من سوء إال وجدته هناك         ..                                 درجة بدت أا غري قابلة للعالج     
                               ، ولكنه استطاع أن يسل هذه                   ً                                        من املمكن أبداً ملثل هذا القوم االستماع إىل النيب          

                                                      عد واحدة، مث زينهم مبزايا وأخالق عالية حبيث سبقوا                                        العادات السيئة منهم واحدة ب    
   .                                  األمم كلها وأصبحوا هلا أساتذة ومعلمني

                                                                               من هذه األمة البدوية املتوحشة أنشأ أمة مدنية ال تستطيع األمم املدنية حىت             
      أن        يستحيل "       حبقMolière( "     (       موليري   "                                         يف عصرنا احلايل بلوغ كعبها، لذا يقول        

          واالستحالة   .                                                            توجد مجاعة أخرى مستعصية على العالج مثل مجاعة نيب اإلسالم         
    ٢٣                                                                           الثانية هي القيام بإصالح مثل هذه اجلماعة يف وقت قصري جدا ال يتجاوز              

    ".      ً                                              عاماً ورفعها إىل مصاف اإلنسانية، ومل يتيسر هذا إال حملمد 

        مـن    %  ٢٥                                   لقد استطاعت البشرية أن تقطـع      "  :                      ويقول مفكر غريب آخر   
                           ، أمـا يف عهـده فقـد                                                           التقدم املقدر هلا من يوم ميالدها وحىت عهد حممد          

                           وعلى الرغم مـن كـل        %  ٥٠                                          ازدادت هذه النسبة بشكل عمودي وأصبحت       
   " .     فقط %  ٧٥                                                   اجلهود املبذولة منذ عهده حىت اآلن فإن النسبة ارتفعت إىل 

         نبيـاء                                                                   ومعىن هذا االعتراف املخلص أن الثمار الناجتة من جهود مجيـع األ           
     يف                                                                           والفالسفة وكبار رجال العلم والدولة والسياسة وصل إىل مثلها الرسول           

                    ً                                                         مدى ثالثة وعشرين عاماً فقط، وأنه رغم مجيع التقدم التقين والعلمي احلاصل            
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                  ً                                                               منذ أربعة عشر قرناً فإن البشرية مل تستطع سوى إجناز نفـس النـسبة الـيت                
   %  ٢٥                ، أما نـسبة      %  ٢٥                         ها يف حياته وهي نسبة                 من إجناز                  استطاع الرسول   

             هذا هو حممد       ...                                                               الباقية فستحصل عليها البشرية فيما بعد ضمن عمرها الباقي        
          وتقول   .                                                                    ، وهذه هي خدماته للبشرية اليت تنعكس يف القلوب والضمائر احلية      
                        مصلحون كثريون يف تأريخ              لقد جاء    "  :                 يف هذا اخلصوص    "                  املوسوعة الربيطانية  "

                                                                               البشرية كان من بينهم أنبياء استطاعوا إجناز بعض النجاح، غري أننا ال نـشاهد         
   " .                                    عند أي أحد منهم النجاح الذي سجله حممد

                    لقد ترك كل رجـل      "  :                   وهو من املنصفني    " )Wahl (     وهل   "               ويقول الباحث   
                                    أثر للمجدد وأثر لرجـل الدولـة                                  أثر للنيب، وأثر للمصلح و      .          ً        عظيم أثراً وراءه  

                                     وهذا األثر عظيم إىل درجة أننا إن         .      ً     ً         أيضاً أثراً بعده                  وقد ترك حممد      .       العظيم
                                                                      تبادر إىل الذهن أثره هو وحده، وهو أثر عظـيم إىل درجـة ال                "    األثر "       ذكرنا  

ٍ      ً                        وهذا الباحث رجلُ علٍم أيضاً وقد حصل علـى           " .                        ميكن مقارنته مع اآلخرين       ُ                
                               ً                         الصديق يعترف، والعدو يعترف أيـضاً وال أدري مـاذا                                جوائز علمية، إذن، ف   

   .                    يقول بعض اجلهالء عندنا

ي  ع  ِّر ِّ ف       اهللا تعاىل نفسه إلينا فيقول                                :  خي    ِر ِ ج   ْال   ْ   ح  ي   ِم   ِ  ن   ْال   ْ   م  ِِّت ِّ ي ِ  و     م   ـ خ   ِر ِ ج    
                           يسري عن رسوله حممد                    فكأن اهللا تعاىل    .  )  ٩٥  :       األنعام (    ي  ح   ْ   الْ   ن  ِ   مِ   ت ِّ يِّ  م  ْ الْ

                   التراب واحلجـر                         فكأنه أعطى لرسوله      .                               بعرض صفاته املدهشة هذه عليه    
                                                                        واملعدن يف تلك الصحراء املوحشة وبني البدويني املتخلفني لكي يصنع منهم           

             وخالد بن          وعلي          وعثمان        وعمر     ً                                      رجاالً من الذهب اخلالص من أمثال أيب بكر       
   .                     أمجعني حىت يوم القيامة                 وطارق بن زياد                وعقبة بن نافع      الوليد
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                                                 بنبوته وبرسالته يف ذلك اتمع وتعرف علـى                                 عندما ظهر سيدنا حممد     
                                                                          كان ملعاصريه هؤالء استعدادام وقابليام القلبية والروحية والعقلية                 معاصريه،

                                                 طمس هذه القابليات وإضعافها، بل اسـتغلها                                     اخلاصة م، فلم حياول النيب      
                       ويقدم أحد املفكـرين     .                                                    وحركها وقواها وجعل منها قوة عظيمة وطاقة كبرية       

                فعمر قبل اإلسالم      ...              بعد اإلسالم                     قبل اإلسالم وعمر                  أمنوذج عمر   )١ (      الكبار
                 وقيامه يف مراحل     .                                       ً      ً         شخص جبار مهيب ميلك االستعداد ألن يكون رجالً عظيماً        

                                                                                 طفولته بالتسابق مع هذا أو ذاك ولوي أعناق اإلبل وصرعها قد يكون إشـارة              
                                                     بعد اإلسالم فهو اإلنسان الرقيق احلساس الذي حيذر                 أما عمر    ..               إىل بذرة نفسه  

  :                                                      ، وكان إحساسه املرهف وشفقته إىل درجة جعلته يقول                              من أن تطأ قدمه منلة    
   )٢ ( " .                   ً                                                 واهللا لو مات مجل ضياعاً على شط الفرات خلشيت أن يسألين اهللا عنـه              "

                                                ستوى فوق مستوى البشر، وذلك بالتربية الـيت                         وأمثاله إىل م                  وهكذا بلغ عمر  
     ...                 تلقوها عن الرسول 

                                                 أن يريب أمثال هؤالء الرجال من بني أولئـك                                     أجل، فقد استطاع الرسول     
              واآلن لنـشرح     .                                                                البدو املتخلفني امللتزمني بعادام وعنجهيام بتعصب ال مثيل له        

                        كل وسائلها ووسـائطها                   حتاول الدولة ب    :                         ً      ً      هذا املوضوع مبثال صغري شرحاً خمتصراً     
                        فال تستطيع ذلك، بل     -                     اليت تعد عادة بسيطة   -                                  وإمكانياا مكافحة عادة التدخني     

  .                    إىل نسبة معقولة   -                   املستمرة يف التصاعد  -                                   ال تستطيع جمرد خفض نسبة التدخني       

                                                 
   )      املترجم   . (                                         املقصود هو األستاذ بديع الزمان سعيد النورسي   )١ (
          الطبقـات   «   ؛  ٥٣ / ١               أليب نعـيم      »               حلية األوليـاء   «   ؛   ١٩٥ / ٥          للطربي    »                   تاريخ األمم وامللوك   «   )٢ (

     ٣٠٥ / ٣          البن سعد  »     الكربى
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                                                                                 وال تعجز دولتنا فقط يف هذا املوضوع، بل تعجز كل دول العامل، هذا بـالرغم               
                                                   قاالت وكل الندوات اليت تعقـدها ملكافحـة هـذه                                  من كل احملاضرات وكل امل    

                                             يصرحان بأن التدخني يـؤدي إىل اإلصـابة                                   ومع أن العلم وعامل الطب      .       العادة
                                                                             بسرطان احلنجرة والرئة وسقف الفم، ومع أن اإلحـصاءات تقـول إن نـسبة              

                                   إال أن كل هذه اجلهود وهـذه        %  ٩٥                                           اإلصابة ذه األمراض نسبة كبرية قد تبلغ        
                     إال أن أهـل ذلـك        .                                                      املعلومات واإلحصاءات ال تفيد يف مكافحة عادة التدخني       

                                                                             العهد كانت هلم عشرات العادات الضارة اليت تشربتها نفوسهم واختلطت مـع            
            اسـتطاع                                                                  دمائهم فأصبحت أقوى بكثري من عادة التدخني، ولكن رسول اهللا           

                      منها بعادات مجيلة                  ً   وأن يزينهم بدالً    .                                             بنفحة واحدة أن يزيل هذه العادات الضارة      
                                                                         وخبلق حسن وخبصال محيدة إىل درجة كانت مالئكة السماء تغـبطهم عليهـا             

             ويف يـوم     " .                  ولكنهم أفضل منها     ..                   هؤالء ليسوا مالئكة    !     ً عجباً "  :              وتتعجب فتقول 
     مـن    :           وتقـول                                                                احلشر عندما تكاد أنوار هؤالء تطفئ نار جهنم ستذهل املالئكة         

                                        إم ليـسوا بأنبيـاء وال مالئكـة          )١ ( ؟  ..                 أم من املالئكة        نبياء                  هؤالء؟ أهم من األ   
   .                                    نشأوا على تربيته وتربوا على مبادئه                        ولكنهم أفراد من أمة حممد 

  يب              فأخذه الن   )٢ ( ،                                يرعى غنم عقبة بن أيب معيط                               كان عبد اهللا بن مسعود    
             وجعله من أصحابه ومن تالميذه وجعل منه مرشداً كبرياً حبيث ميكن القول                            ً     ً                                          

                                               هذه املدرسة اليت خرجت علماء أمثال علقمـة          ..                         إنه صاحب مدرسة الكوفة   
                                                   حيث كان كل منهم قمة يف ساحة علمـه وقـد                         وأيب حنيفة            والثوري     ومحاد

                                                 
     ٣٦٠ /  ١٠    ثمي       للهي »           جممع الزوائد «   )١ (
     ١٥٠ / ٣          البن سعد  »             الطبقات الكربى «   ؛   ٣٧٩ / ١            لإلمام أمحد  »     املسند «   )٢ (
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                               الذي كان يف اجلاهلية راعي                                                   استقوا معظم مصادر علومهم من ابن مسعود      
                                      من راعي الغنم مثل هذا الـشخص                              وهكذا جعل رسول اهللا         ...          إبل وغنم 
   .       العبقري

  ً                          عاً للدراسة من قبل علماء                                                 هناك بعض علماء اإلسالم الذين أصبحوا موضو      
                            أحد هؤالء العلماء هو أبو        ..                                             الغرب منذ سنوات وكتبت حوهلم جملدات عديدة      

                         يف مرتبة تالميذه حسب      "      حمورايب "    و  " )Solon (       سولون   "              الذي يعد           حنيفة
                تلميذ تلميذ                                                ينما يعد هذا الرجل العظيم أي أبو حنيفة        ب    ...                  رأى أحد املفكرين  
                            وأنا ال أريد هنا التهوين         ...                                   راعي الغنم وتلميذ رسول اهللا                        تلميذ ابن مسعود  

              أجل، فبفـضل     .                                            حاشا هللا ولكين أريد بيان عظمة أستاذهم                         من شأن أيب حنيفة   
   ..                                              ً                  وتنشئته ظهر هؤالء العظام بعد أن مل يكونوا شيئاً يـذكر                         ربية الرسول    ت

   .                                        ً فقد مت إخراج احلي من امليت، وجعل الفحم ماساً

              وأن يغـري                                                                  وبفضل التربية نفسها استطاع عبد بربري، أن يعرب برج هرقل         
      عـرض                                                                          امسه لكي يقول ألهايل بالد ما وراء البحار ما مل يسمعوه من قبل، وي             

                               قبل تعرفها باإلسـالم مـا              فأوروبا    ...                                    أمامهم ما عجزت عقوهلم عن إدراكه     
                                                                            كانت لتعرف معىن الرغبة يف الشهادة واستحقار احلياة واستصغارها والـشوق           

              ومعه اثنا                                                                         إىل املوت وإىل الشهادة، لذا فإا مل تفهم كيف يقوم طارق بن زياد            
ٍ             مقاتل حبرق سفنه وااللتحام يف قتال ضاٍر مع                   عشر ألف            ألف من    )    ١٠٠-  ٩٠ (                                 

                                                                          جيش أعدائه اإلسبان واالستمرار يف القتال حىت يف أقسى األحوال وأكثرهـا            
                             ذهلت من هذا الشخص الـذي          ...               لقد ذهلت منه      ...                       مدعاة للتشاؤم واليأس  

   :         ً            ً                                   حيارب جيشاً يبلغ تقريباً تسعة أضعاف جيشه وجيمع جيشه ليقول هلم
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                                                               أين املفر؟ البحر من ورائكم والعدو أمامكم، وليس لكم واهللا            !         ا الناس    أيه "
                                                            واعلموا أنكم يف هذه اجلزيرة أضيع من األيتام يف مأدبـة             .         والصرب          إال الصدق 

   " .      اللئام

                                                                             والتأريخ يقول لنا إن القتال مل يستمر سوى عدة ساعات انتـصر بعـدها              
                                 ومل يلبث طارق إال وكان يف قصر          ..    ً              برياً على أعدائهم                  ً     جيش طارق انتصاراً ك   

     إذن،    ..                                         حيث توجد فيه خزائن امللـك اإلسـباين       )Toledo (        توليدو    /  ُ َ  ُ    طُلَيطُلة  
                          انظروا إليه لكي تدركوا        ...                                             ً          فانظر إىل حال هذا القائد الذي كان من قبل عبداً         

                لقد وضع طارق     ..                                                سالم عندما ينفخ معانيه يف القلوب ويف النفوس                    ما يفعله اإل  
                   ً                  لقد كنت من قبل عبداً، فأعتقك اهللا         !         يا طارق  "  :                         ً     قدمه على خزائن امللك قائالً    

                                     وأنت اآلن يف قصر امللك، ولكن ال                   ً                        وجعلك قائداً، ونصرك ففتحت األندلس    
   " .     دي اهللا        ً           تنس فغداً ستكون بني ي

                                   املعتاد هنا أن الـشخص الوضـيع          !!                       ما هذا الفهم العميق       ..!              يا سبحان اهللا  
                                                                                 عندما يصل إىل القمة حيمل معه عقدة النقص فيتظاهر بالكربياء وبالغرور ويكون            

          تسلطوا   ن       الذي  ى                 هذا ما نراه لد     .                                                  دائم الفخر بنفسه ودائم احلديث عنها إىل الناس       
                           ً                   املذهلة اليت جعلت من عبد شخصاً عزيز النفس                          ما هذه التربية      .                على رقاب األمة  

           ً                       ً                                منه إنساناً يراقب نفسه وحياسبها بدالً من الوقـوع يف خلـق              ت            كرميها، وجعل 
   .                   ً                        اخلسة كما كان منتظراً من غريه يف مثل هذه املواقف

                                الذي فـتح إفريقيـا مـن                                                         ومن الذين نشأوا يف ظالل تربيته عقبة بن نافع        
                             خاض جبواده البحـر حـىت                                وعندما بلغ احمليط األطلسي     .          ىل أقصاها          أقصاها إ 
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   )١ ( " .      ً              جماهداً يف سـبيلك                                           يا رب لوال هذا البحر ملضيت يف البالد        "  :            ً  الركبة قائالً 
       طـارق   "                            هذا املوضوع يف مسرحيته       "   امد           عبد احلق ح   "                         ويتناول الشاعر التركي    

                         أمسى أم قول املالئكة                                            ال أدري أهذا القول من عقبة بن نافع        "  :         فيقول  "        بن زياد 
   .                   تلميذ من تالميذ حممد     ...                           أجل، هذا هو عقبة بن نافع )٢ ( "         يف السماء؟

                                                                      يتناول اإلنسان من مجيع جوانبه العقلية منها والقلبية والروحية                    لقد كان   
                                                         ً              والوجدانية دون أن يهمل أو يطمس أي قوة منها، بل نشطها مجيعاً وحركهـا      

                                وتسجيله كل هذا النجاح وكـل        .                                          كلها فأخرج من أفسد الناس أفضل الناس      
                          من اإلصابة ومن التفـوق                                                                هذا التوفيق يف التوجيه وتربيته القابليات وذا القدر         

                                                                               دليل آخر من أدلة نبوته، وال ميكن تقدمي أي تفسري آخر يف هذا الصدد، ألنه مل             
   .                أي من هذه اجلوانب       خفاق يف                           يعرف اإلحباط أو الفشل أو اإل

              احلركة والعمل   . ج

                                                           يف حديث له عن العمل والنـشاط حيتـاج إىل التأمـل                           يقول الرسول   
                         ومل يكن باإلمكان قول      )٣ ( » .                      العبد املؤمن احملترف                   إن اهللا تعاىل حيب    «  :        والتفكري

ُ      ى اُهللا ع    ر  ي  س    َ  وا فَ  ُ لُ  م      اع  ِ ِل ُ قُ  و  :               الكرمي يقول                     غري هذا ألن القرآن       م  ُلَك ُ َ م   و     ر   ـ س   ُول ُ  ه    
و  ْال ْ  م  ؤ  ِم ِ ن  َون َ    )  أي إن عملكم سوف يقيم حسب مقياس ومعيار          .  )   ١٠٥  :         التوبـة                                             

                                                                     وهذه األعمال بأمجعها سوف تشهر وتعرض يوم القيامة أمام األنظـار             .    معني

                                                 
     ١٠٦ / ٤           البن األثري  »                الكامل يف التاريخ «   )١ (
   )              باللغة التركية (        طرخان    امد            لعبد احلق ح »    طارق «   )٢ (
     ٢٩٠ / ٢          للمناوي  »          فيض القدير «   )٣ (
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                ؟ إذن، فالنـاس                ً     أتعد هذه أعماالً أم ال  :     قوا                               حيث يأيت الناس ويشاهدوا ويدق   
   .                                   جيب أن يعملوا آخذين هذا بنظر االعتبار

                               إن اهللا تعاىل حيب إذا عمل أحـدكم  «  :                يف حديث آخر                  ويقول الرسول   
                                                               واآلية الكرمية من أهم اآليات اليت حتض على العمل، وأنـا             )١ ( » .   ً           عمالً أن يتقنه  

             إن اهللا تعاىل    «            ويشري حديث     .                                              أعتقد أا تصلح للكتابة على غالف كل كتاب       
                       أجل، إن اهللا تعاىل حيب       .                           إىل أحد أبعاد هذا العمل      »                 بد املؤمن احملترف         حيب الع 

        والرسول   .                                                                   العبد الذي يعمل ويكدح ويتعب يف األعمال اليت تسمح ا الشريعة          
 من أن يأكل من عمل يده وإن نـيب                                  ً      ما أكل أحد طعاما قط خرياً      «  :        يقول                                      

           ألن حيتطـب    «  :                 ويقول أيـضا    )٢ ( » .                          كان يأكل من عمل يده               اهللا داود   
   )٣ ( » .                                   خري من أن يسأل أحدا فيعطيه أو مينعه                   أحدكم حزمة على ظهره

    َ انَ  س   إلن  ْ   اْ  َّ نَّ  ِ   إِ     ِ صِر  ع  ْ الْ  و  :                                            ونستطيع تناول املوضوع يف ظالل سورة العصر      
ـ      واص  ت     و   ِ اِت  ح  ِ اِل        وا الص  ُ لُ ِ ِم  ع      وا و   ن      آم    ين ِ ِذ   َّ   الَّ    َّ   إالَّ     ٍ سٍر     ي خ  ِ ِف َ لَ ـ   وا  ت     و  ِّ قِّ  ح  ْ الْ   ِ    وا ِب ص    وا   
    ). ٣- ١  :      العصر   ( ِ ِرب    الص ِ ِب

             والتعلـق                                                               فاإلميان والعمل الصاحل واالرتباط باحلق والتواصي باحلق والصرب       
                                                كل هذه أنواع من العمل واحلركـة، واهللا تعـاىل            ...                       بالصرب والتواصي بالصرب  

        وضمن                                     فالعمل والنشاط حسب مفهوم النيب        .                       حيب أصحاب هذه األعمال   
                                                 

     ٩٠٧ / ٣         للهندي  »         كرت العمال «   )١ (
   ١            ، التجارات،     ماجه    ابن    ؛  ١٥          ، البيوع،        البخاري   )٢ (
   ؛  ٨٥              ، الزكـاة،           النسائي   ؛  ٣٨            ، الزكاة،          الترمذي   ؛  ١٥            ، البيوع،     ٥٣   ،    ٥٠            ، الزكاة،          البخاري   )٣ (

     ١٣٤ / ١            لإلمام أمحد  »     املسند «
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                                                     ً        ن أفضل األعمال وأقرا لنيل رضى اهللا تعاىل، فهو مل يقـل أبـداً                    دائرته يعد م  
                                                                              كونوا كالرهبان واقضوا حياتكم يف الصوامع وجتنبوا الزواج وابتعـدوا عـن            
                                                                              األكل الطيب وعن الشراب، وال تموا بالدنيا بل انبذوها لكي حتصلوا علـى             

   .                       رضا اهللا تعاىل وتصلوا إليه

       تزوجوا  «  :                             حنو اجلهة املشروعة فقال                                        فقد تناول الشهوة اجلنسية ووجهها    
           ُ                      تناكحوا تكثُروا فإين أباهي بكم      «  :                       ويف حديث آخر يقول     )١ ( » .              الودود الولود 

                                                                 أي كلما كثرمت فرحت وسعدت بذلك وعندما أنظـر إىل خلفـي              )٢ ( » .    األمم
                                                      الكثرية وهي تركع وتسجد وتكرب ولل خبشوع فـإن فرحـي                    فأرى اجلموع   

                                        يزة اجلنسية أو حتريفها أو حبسها، ومل        ر            حتجيم الغ                     فلم حياول الرسول      .      يزداد
    فقد   .          اء كبتها        من جر                      بة بالعقد النفسية                                       يسلك أي طريق يؤدي باإلنسان لإلصا     

ـ                ة                                                                           أدار هذه الغريزة وصبها يف مسار مشروع ووضع الطرق اليت توصـل األم
                                                             للحصول على رضا اهللا تعاىل، فتربيته هي توجيه الفطـرة                   من خالهلا          اإلسالمية  

   .                                                  والطبيعة البشرية حنو االجتاهات اليت حتقق الغاية من اخللق

                         التجارة والزراعة واجلهاد   . د

              ففـي حـديث      .                                                        ليس هناك مثيل له وال شبيه يف موضوع موازنة األشياء         
                      ورضـيتم بـالزرع                      خذمت أذناب البقر                  ِ         إذا تبايعتم بالِعينة وأ    «  :             شريف يقول   

                                                 
     ٢٤٥  ،    ١٥٨ / ٣            لإلمام أمحد  »     املسند «   ؛  ١١          ، النكاح،        النسائي   ؛ ٣          ، النكاح،         أبو داود   )١ (
     ٢٦٩ / ٣          للمناوي  »          فيض القدير «   )٢ (
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   )١ ( » .                            زعه حىت ترجعوا إىل ديـنكم     ـ                ُ             سلط اهللا عليكم ذُال ال ين                   وتركتم اجلهاد 
                                                                              والتبايع بالعينة هي قيام شخص بشراء بضاعة من شخص آخر عن طريق الدين             

   .                                        هذا هو أحد تعاريف هذا البيع وهو يكفي هنا  .               ه له بسعر أرخص     مث بيع

              ً                   املخفي أو شيئاً آخر فإن صاحب                                                وسواء عد هذا البيع صورة من صور الربا       
                                                            وأنا أعتقد بأننا مل نعرف املعىن احلقيقي هلذا احلـديث إال             .                   الشرع ال يرضى به   

                 ، وعندما نوينا                        كنا قد نسينا اجلهاد      ..                                               بعد الثورة الصناعية إن كنا قد فهمناه حبق       
   .                                                                التوجه للصناعة مل حنسن موازنة األمور فأمهلنا الزراعة وتربية احليوانات

                   مبا جيب علينـا     -                   ً    وقبل أربعة عشر قرناً   -              كان خيربنا        ً               علماً بأن الرسول    
  .    خرى               ً                                                      فقد كان متوازناً يف هذا األمر مثلما هو متوازن يف مجيع األمور األ              .     فعله

                          والدليل على هذا وجـود       .                                                 طبعا جيب أن تكون هناك زراعة وتربية حيوانات       
                                          ولكننا خنطئ عندما نقصر كل جهودنـا يف          .  . .                           أحاديث شريفة حتض على هذا    

   .              هذين االني فقط

                                                لكي يقضي حياة هادئة على قمة جبل ويبقى                                     وهذا يشمل من يترك املدينة    
                                                أمالته، ويشمل كذلك املـزارع ومـريب احليـوان                                  هناك وحده ليستغرق يف ت    

                                      إذن، فهذا احلديث الـشامل يعلمنـا           ...                                      الفاقدين للنشاط واحليوية يف مهنتهما    
                 ، أو مل متتلكوا                          إنكم إن تركتم اجلهاد     :     ً     ً                              درساً مهماً يف االقتصاد، كما يقول لنا      

                 الدويل فـإن اهللا                                                                 القوة اليت تؤهلكم ألن تأخذوا مكانكم الالئق ضمن التوازن          
                            إذ ستبقون حتت االحتالل وحتت        ..                  ُ                     تعاىل سريسل عليكم ذُال ال يزول بسهولة      

                                                 
    ٨٤ / ٢            لإلمام أمحد  »     املسند «  ؛   ٥٤   ع،        ، البيو        أبو داود   )١ (
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               وهـذا املعـىن       ..                حياة إسالمية   ا          إلسالم وحتيو                                     القهر والظلم إىل أن تعودوا إىل ا      
                                      أحاديث أخرى عديدة حول هذا املوضـوع،                           غيض من فيض، فلرسول اهللا    

                         مل حيـدد القابليـات                   ن الرسـول           وكما أ   .                               ولكننا نكتفي هنا ذا احلديث    
                                                                                 واملهارات واالستعدادات ومل يضيق عليها، فإنه مل ينظر إىل القوة البدنية نظرة            

                           املؤمن القوي خري وأحب إىل      «  :                                              حتقري واستهانة، على العكس من هذا فقد قال       
   )١ ( » .                 من املؤمن الضعيف  اهللا

                                                                   أن يكونوا حمبوبني من قبل اهللا تعاىل عليهم أن يكونوا أقوياء                          والذين يريدون 
  .                                                 أي يكونوا أقوياء يف الروح جبانب القوة اجلـسدية       .                             يف أبدام وأقوياء يف قلوم    
                                    صوموا لكي تضعفوا، واضعفوا بدنيا       :                ال يقول لنا                                 وهكذا يتبني لنا أن الرسول      

                                انية بقوانني الفطـرة اإلهليـة                     بل حيارب الرهب    .                                 لكي حتصلوا على رضا اهللا وقبوله     
   .                      ويوجهنا إىل هذه القوانني

                 مالحظة حول العلم   . ه

                                                              لساحة العلم وما أكسبه للعلم وللحياة الفكرية يعد من                                 إن ما أتى به النيب      
                      ً                 بالعلم وحيض الناس مجيعاً الكتـسابه                   يهتم القرآن   .                                مظاهر رسالته العاملية الشاملة   

             فيجعل للذين    .  ) ٩  :      الزمر (    َ ونَ  م َ لَ  ع     ي   َ   الَ    ين ِ ِذ  َّ الَّ     و   َ ونَ  م َ لَ  ع     ي    ين ِ ِذ    َّ  ي الَّ  ِ ِو   ست     ي  ْ لْ  ه  :      فيقول
َ   ى اَهللا    ش  خ     ا ي   م   إن  :                    ويقول يف آية أخرى     .                                         يعلمون مرتبة أمسى من الذين ال يعلمون          

   . )  ٢٨  :     فاطر (    ُ اُء  م َ لَ  ع   ْ  الْ ِ ِه  ِ اِد  ب  ِ  ِع  ن ِ ِم

                                                                           فالعلماء الذين هم أقرب إىل معرفة عظمة اهللا تعاىل هم الذين خيشونه حق             
                                                 

    ١٠          ، املقدمة،         ابن ماجه   ؛  ٣٤         ، القدر،     مسلم   )١ (
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                           ً       يقرأ فيها لفظ اجلاللة مرفوعاً                                             وهناك قراءة شاذة تسند إىل أيب حنيفة       (  .      اخلشية
                     وال شك أن هـذا       "                  باده العلماء فقط          من ع    ر َ ِّ قَدِّ          إن اهللا ي   "  :                   ويكون املعىن آنذاك  

                                  ولكن القراءة كما قلنا قـراءة        .                                        هو بشكل يناسب الذات اإلهلية املرتهة           تقدير  ال
   . )                                                ً  ولكنها من ناحية معناها جديرة بالوقوف عندها أيضاً )١ (    شاذة

  ة                                                بتحليل موضوع متعلق بالعلم ينتبه إىل نكت                                      عندما يقوم فخر الدين الرازي    
    ً   جنساً                                                     إن املذاهب الثالثة خارج املذهب املالكي تعد الكلب        "  :                  لطيفة جدا فيقول  

                                                                       ، أي أن الكلب جنس بأمجعه فال يصح وجوده يف البيوت، ولكن إن كان               "    ً عيناً
                                                               ، أي مت تعليمه وتدريبه على الصيد أو على حراسة الغـنم             "    ً    َّ  ً  كلباً معلَّماً  "       الكلب  

                                                  ث يصح أكل الصيد الذي ميسكه بفمه ويأيت بـه،            حي  .                      عند ذلك يتغري الوضع   
                                                                               وتعد األماكن اليت يتجول فيها ويتمسح ا أماكن نظيفة، وال يكون هناك بأس             

   " .                 من وجوده يف البيوت

         يتخلص                 إذا كان الكلب   "  :                هنيهة ليقول                                     هنا يقف اإلمام فخر الدين الرازي     
                                                                  لتعلمه الصيد بل يصبح كأحد أفراد العائلة فما بالك باإلنسان                            من جناسته نتيجة    

   "                                                  العامل وإىل أي ذروة يستطيع هذا اإلنسان العامل أن يبلغ؟

  .                                         وهذه هي الرسالة اليت أتى ا حممـد             ..                           هذه هي وجهة نظر الشريعة    
       وحـسب    .                                                                     فالذين ال يعرفون اهللا جهالء والذين يعرفون اهللا وينقادون له علماء          

    أما   .                                     على الذين ال يعرفون اهللا ورسوله       "       العلماء "                     ريعة ال تطلق كلمة              منطق الش 

                                                 
       تفـسري   «   ؛   ١٩١ /  ٢٢           لآللوسي    »          روح املعاين  «   ؛   ٢٢٠ /  ١٤           للقرطيب    »                    اجلامع ألحكام القرآن   «   )١ (

     ٣٠٨ / ٣          للزخمشري  »      الكشاف «   ؛   ٣٤٠ / ٣         للنسفي  »      النسفي
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                                    وإن كان نصيبهم مـن العلـوم         "     علماء "                                      الذين يعرفون اهللا تعاىل ورسوله فهم       
        إذن،   "      حيتـرم  "                                 يف القراءة الشاذة تأيت مبعىن        "   خيشى "                        فإذا أعتربنا أن كلمة       .     ً قليالً

                                       م من يؤمن باهللا وبأنبيائـه وكتبـه                                                    فاهللا تعاىل باملعىن الالئق بذاته وبصفاته حيتر      
   .                                      واليوم اآلخر وباحلشر والنشر وباجلنة وجبهنم

            تفكر سـاعة   «  :                                                  وسأكتفي هنا يف موضوع الفكر باحلديث النبوي الشريف   
                ً                                           مل ير الغرب شيئاً مثل هذا ومل يصل إىل هذه املرحلـة             )١ ( » .                  خري من عبادة سنة   

                                                                   تم بالتفكر وبالتأمل املنظم ساعة واستطعتم التوصـل إىل شـيء                  إن قم    ..    بعد
                                                                                 تستطيعون تقدميه خلري اإلنسانية، أو لو قمتم بالتفكر والتأمل باسـم حيـاتكم             
                                                                         الروحية والقلبية ولصاحل حياتكم األخروية وحياتكم األبدية بشكل صـحيح          

         نة، وقد                                               ً                          ومشروع فإن مثل هذا التأمل والتفكري قد يكون خرياً لك من عبادة س            
   .               يكون ثوابه أكثر

                                                                           لقد ابتعدنا منذ سنوات طويلة عن التأمل والتفكري املنظم وكـذلك عـن             
                             وال يرجع هـذا العيـب إىل          ..             ُ ِ      ابتعدنا أو أُبِعدنا     ..                              العبادة ذات األبعاد العميقة   

                            أبواب ونوافذ التفكري علـى                    فقد فتح رسول اهللا     .                       اإلسالم، بل إىل املسلمني   
   . )  ٤٦  :     احلجر (    ني ِ ِن   ِ  آِم ٍ ٍم َ الَ  س   ِ ا ِب   وه ُ لُ   دخ ُ اُ  :                  مصاريعها قائال لنا

                                                                                 وكلما أصبحنا غرباء عن العلم زادت سطحيتنا، وعجزنا عن صيانة مواقفنـا يف             
  .                                                                                  التوازن الدويل أمام الغرب فأصبحت الكلمة كلمتهم وأصبحنا نتلقى األوامر منهم          

   .                 ً                             األصيلة ستنهض يوماً وتشغل املكان الالئق ا بني األمم                       ولكين مؤمن بأن هذه األمة 

                                                 
     ٣١٠ / ١          للعجلوين  »         كشف اخلفاء «   )١ (
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                                                 برسالة خلقية وتربوية، ولكنه جنح يف تربيته                                  أجل، لقد جاء رسول اهللا      
                                                                          هذه لإلنسان حسب استعدادات وقابليات كل فرد ومل حيرف هذه القابليـات            
                                                                                أو يقف أمامها بل أخذ اإلنسان كما هو، مما جـذب إليـه النـاس آنـذاك                 

                                                                        طريقته التربوية هذه قوة دافعة هلم ألا مل تقف أمام الفطرة اإلنسانية                 وأصبحت  
        ً    هذا علمـاً     .                              ً      ً       فكل تعليم من تعاليمه كان عامالً دافعاً        .                       ومل حتارا ومل تناقضها   

                                                          ً                       بأنه كان يطبق طريقته التربوية يف جمتمع ال يعرف أي شـيء  تقريبـاً مـن                 
                                لة اليت سأقدمها يظهـر لنـا               ويف األمث   .                                       األخالق أو التربية أو السلوك السليم     

   .                          وإىل أين أوصلهم يف النهاية                          بوضوح من أين أخذهم الرسول 
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  :الفصل الرابع
   أمثلة من نظام تربيته وتعليمه   
                                  موقفه من األعرايب الذي بال يف املسجد   . أ

   :                                 احلادثة التالية عن أنس بن مالك       ومسلم            ينقل البخاري

                                        إذ جاء أعرايب فقام يبول يف املسجد                                           بينما حنن يف املسجد مع رسول اهللا        
   )١ (           ال تزرموه    «  :                قال رسول اهللا      :    قال  .           مه مه                         فقال أصحاب رسول اهللا     

          إن هـذه    «  :                      دعاه فقـال لـه                      مث أن رسول اهللا       .                فتركوه حىت بال    »  .    دعوه
                       إمنـا هـي لـذكر اهللا      .                        من هذا البول وال القذر            تصلح لشيء          املساجد ال 

    ً                                     رجالً من القوم فجاء بدلو من مـاء                       فأمر الرسول     »                       والصالة وقراءة القرآن  
   )٣ ( .      عليه )٢ (    فشنه

             البـداوة                                                                  أجل، لقد كان معظمهم يف البداية يف مثل هذا املـستوى مـن            
                       من هؤالء البدو شـكل         ...                        ً                         والتخلف حبيث ال يرون بأساً من البول يف املسجد        

                                        ومن يدري كم من عظيم أتى من صـلب            ..                                وكون ذلك امتع املثايل العظيم    
   !          هذا البدوي

                                                 
   )      املترجم   . (             واإلزرام القطع  .         ال تقطعوا      معناه   :         ال تزرموه   )١ (
   )      املترجم   . (       أي فصبه  :     فشنه   )٢ (
     ١٠٠-  ٩٨           ، الطهارة،     مسلم   ؛  ٥٨-  ٥٦          ، الوضوء،        البخاري   )٣ (
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                          القيمة اليت أعطاها للمرأة   . ب

                                                                       انطوت اجلاهلية يف صفحات املاضي، ومل يعد أحد يذكرها إال بابتـسامة            
                                                   أجل، فعندما كانوا يتذكرون عهد اجلاهلية كانـت           ..              بتسامة هازئة            مرة أو با  

                                        ففى يوم جاء أعرايب من الباديـة إىل          .                                         املرارة ترتسم على الشفاه وعلى الوجوه     
   :              فكان مما قاله                  وحتدث مع رسول اهللا              مسجد رسول اهللا 

                                                                              يا رسول اهللا إنا كنا أهل جاهلية وعبادة أوثان فكنا نقتل األوالد، وكانت             
                                                                 ً            دي ابنة يل، فلما أجابت، وكانت مسرورة بدعائي إذا دعوا، فدعوا يوماً              عن

                           ً                                                   فاتبعتين، فمررت حىت أتيت بئراً من أهلي غري بعيد، فأخذت بيدها فرميت ا             
                                         يا أبتاه، يا أبتاه فبكى رسول اهللا          :                                         يف البئر، وكان آخر عهدي ا أن تقول       

        أحزنـت    :              رسول اهللا                                            دمع عينيه، فقال له رجل من جلساء        )١ (       حىت وكف 
ِ     أِعـد   «  :           مث قال له    »  .                 ّ      فإنه يسأل عما أمهّه     )٢ ( ُ  كُف، «  :         فقال له   .           رسول اهللا     

علي     فأعاده، فبكى حىت وكف الدمع من عينيه على حليته مث قال له             »      َ   حديثَك                                                                :  
   )٣ ( » .                        ما عملوا، فاستأنف عملك                    اهللا قد وضع عن اجلاهلية   إن  «

                                       مل تكن للمرأة حق احلياة، وقد ظهـر           ..                                  أجل، كان هذا وضع الناس آنذاك     
                                                                   من بني مثل هذه اجلماعة فقام بإعطاء كل شيء  حقه وأعطـى                        رسول اهللا   

                                       كانت مهانة وحمتقرة من مجيع األطـراف                        هذه املرأة اليت       ..                   للمرأة قيمة كبرية  
                                                                          حىت من قبل والدها؛ حىت إن النساء كن خيفني البنات عن آبـائهن، ومـع أن          

                                                 
   )      املترجم   . (     تقاطر  :    وكف   )١ (
   )      املترجم   . (                       أي أمسك عن تأنيبه ولومه  :   كف   )٢ (
   ١          ، املقدمة،        الدارمي   )٣ (
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                             من النساء اللوايت عـشن       %  ٥٠                   ً                              اإلحصاء مل يكن معروفاً آنذاك فأنا أعتقد بأن         
                               ومل يأنف عن عمليـة القتـل         .                                              كن من النساء اللوايت أخفني عن أعني آبائهن       

       وعـدا    .                                                   ض الرجال من ذوي الفطر السليمة مثل أيب بكر                           والوأد هذا إال بع   
   ..                                                                               هؤالء فإن معظم الشباب الذين مل يتعرفوا على اإلسالم كانوا من قتلة بنام            

   .                               ورفع املرأة إىل املستوى الالئق ا                         يف مثل هذا اتمع ظهر النيب 

   :      وأمحد                ونقلها النسائي             رضي اهللا عنها                                 تأملوا احلادثة اليت روا أمنا عائشة

                                           إن أيب زوجين ابن أخيه لريفع يب خسيـسته           :                             إن فتاة دخلت عليها فقالت    
            فأخربتـه                   فجاء رسول اهللا      .                      جلسي حىت يأيت النيب      ا  :     قالت  .            وأنا كارهة 

        مـا               قد أجزت   ،       سول اهللا      يا ر   :                                                  فأرسل إىل أبيها فدعاه فجعل األمر إليها فقالت       
ص  ن  ع أيب ولكن أردت               َأن أ  َ     ع  َل َ م    لنِّ َ ِ أَِل ِّ  س  ِم  ِ اِء  ِ  ن  ْ١ (  ؟     ٌ  شيٌء  ِ مِر َ َأل  ْ  ا(   

                                                                 ً            إذن، فاملرأة اليت كانت تدفن حية، واملرأة اليت كانت مهانة وحمتقرة سابقاً            
                                  وتطالب حبقها بكل حرية وترغب                                               أصبح هلا احلق يف أن تأيت إىل رسول اهللا          

        ولو أن    .                               إكراهها على الزواج ممن يريد                    والدها احلق يف                              يف معرفة عما إذا كان ل     
                                                                            أحدهم قبل عدة سنوات ذكر بأن هذا سيحدث ملا صدقه أحـد ولظنـوا أن               

   .         ً بعقله خلالً
              رجل االستغناء   . ج

      كنـا    :                       عن عوف بن مالك                 وأبو داود           ابن ماجه     و                  يروي اإلمام مسلم  
  »                       أال تبايعون رسول اهللا؟    «  :                                   تسعة أو مثانية أو سبعة فقال                     عند رسول اهللا    

                                                 
     ١٣٦ / ٦            لإلمام أمحد  »     املسند «   ؛  ٣٦          ، النكاح،        النسائي   )١ (
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            أال تبايعون   «  :                                  قد بايعناك يا رسول اهللا مث قال        :                               وكنا حديث عهد ببيعة، فقلنا    
                    أال تبايعون رسـول     «  :       مث قال   !      ل اهللا                     قد بايعناك يا رسو     :      فقلنا  »          رسول اهللا؟ 

  :                                              قد بايعناك يا رسول اهللا فعالم نبايعك؟ قال         :                      فبسطنا أيدينا وقلنا    :    قال  »    اهللا؟
      وأسر    (                          والصلوات اخلمس وتطيعوا                                     ً        على أن تعبدوا اهللا وال تشركوا به شيئاً        «

                                    فلقد رأيت بعض أولئك النفر يسقط        »  .                         وأن ال تسألوا من الناس      )           كلمة خفية 
               مجلته األخرية                    وأسر الرسول     )١ ( .                       ً                  سوط أحدهم فما يسأل أحداً يناوله إياه      

                                                                              حىت لكأنه ال يريد أن يسمعه أحد، والظاهر أنه فعل هذا لكي ال يتسبب يف               
  ً       ّ          صاً على أالّ خيـدش        حري                                               إحراج أي صحايب من أصحابه فقد كان النيب         

   .                   مشاعر أحد من أصحابه

                                                                           ومرت السنوات وافتقر العديد من هؤالء ولكنهم مل ينسوا عهدهم له لذا،            
                        ، حىت أن سوط أحـدهم                         ً     ً                   ً     ً         نراهم يبدون اهتماماً كبرياً على أال يسألوا أحداً شيئاً        

            ويرتل من          إياه                                              ً                     ليسقط وهو على ظهر ناقته أو جواده فال يسأل أحداً أن يناوله           
                                                    وجيوز لنا أن نتصور أن هـؤالء الـذين بـايعوا              ..                     ليلتقط السوط بنفسه         دابته  

   .                                               مثل هذه البيعة مل يطلبوا ولو قدح ماء من أي شخص       الرسول 

ِ         أن حكيم بن ِحزام                         يف صحيحه والترمذي                       يروي اإلمام البخاري                  قال       :  
       إن هذا   !        يا حكيم «  :                                فأعطاين، مث سألته فأعطاين مث قال يل                   سألت رسول اهللا    

                                                               ، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشـراف                          املال خضر حلو  
                                                                                   نفس مل يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل وال يشبع، واليد العليا خري من اليد               

                                                 
    ٤١         ، اجلهاد،         ابن ماجه   ؛  ٢٧          ، الزكاة،         أبو داود   ؛   ١٠٨          ، الزكاة،     مسلم   )١ (



 67

                             ً      والذي بعثك باحلق ال أرزأ أحداً       !             يا رسول اهللا   "  :     فقلت  :          قال حكيم   »       السفلى
                                     يدعو حكيما ليعطيه العطاء فيأىب                       فكان أبو بكر    "         ً                    بعدك شيئاً حىت أفارق الدنيا    

             يـا معـشر      :                                        دعاه ليعطيه فأىب أن يقبله فقـال                 مث إن عمر    .                 ً    أن يقبل منه شيئاً   
  .                                                                                املسلمني إين أعرض عليه حقه الذي قسم اهللا له من هذا الفيء فيأىب أن يأخذه              

   )١ ( .               حىت تويف رمحه اهللا                  ً                   فلم يرزأ حكيم أحداً من الناس بعد النيب 

                 مقطع من اجلاهلية   . د

                اجلاهليـة حـىت                                           مبحاربة ومكافحة اآلالف من العادات                    قام الرسول   
                          وإليضاح هذا األمر ننقـل       .                                               استطاع أن حيول ظلمة اجلاهلية إىل نور اإلسالم       

   :         للنجاشي                   كالم جعفر بن أيب طالب

                            ونأكـل امليتـة ونـأيت               ً                            كنا قوماً أهل جاهلية نعبد األصنام       !           أيها امللك  "
                                                                            الفواحش ونقطع األرحام ونسيء اجلوار ويأكل القوي منا الضعيف؛ فكنا على           

       فدعانا   .                                                                       ذلك حىت بعث اهللا إلينا رسوال منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه           
                            ؤنا من دونه من احلجـارة                             َ                              إىل اهللا لنوحده ونعبده وخنلَع ما كنا نعبد حنن وآبا         

                                 وصلة األرحام وحـسن اجلـوار                                                  واألوثان وأمرنا بصدق احلديث وأداء األمانة     
                                                                                والكف عن احملارم والدماء؛ وانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم           

            الة والزكاة                                              ً                     وقذف احملصنات؛ وأمرنا أن نعبد اهللا وال نشرك به شيئاً وأمرنا بالص         
                                                  فصدقناه وآمنا به واتبعناه على ما جاء به         -                       فعدد عليه أمور اإلسالم   -  .        والصيام

                         علينا وأحللنـا مـا               ما حرم                                       ً                من عند اهللا، فعبدنا اهللا فلم نشرك به شيئاً وحرمنا         

                                                 
    ٢٩           ، القيامة،        الترمذي   ؛ ٩           ، الوصايا،   ٥٠          ، الزكاة،        البخاري   )١ (
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                             ريدونا إىل عبادة األوثان من        ّ                          ّ                                أحلّ لنا، فعدا علينا قومنا فعذّبونا وفتنونا عن ديننا ل         
                      فلما قهرونا وظلمونا     .                         ّ             ّ                   عبادة اهللا تعاىل؛ وأن نستحلّ ما كنا نستحلّ من اخلبائث         

                                                                                 وضيقوا علينا وحالوا بيننا وبني ديننا خرجنا إىل بالدك واخترناك علـى مـا              
   )١ ( " .                                    َ                سواك؛ ورغبنا يف جوارك ورجونا أن ال نظلَم عندك أيها امللك

        ، وكيف                                         امل كان يف ظالم حالك قبل بعثة حممد                                وهذا يشري كيف أن الع    
             فيه حالل،         فالزنا   ..                                                          أن اتمع اجلاهلي كان يسبح يف جلة من الفساد والفواحش         

         يف هـذا       ...                                    يندر فيه من مل يدمن على اخلمـر          ..                            والسرقة فيه شجاعة وبطولة   
                           ع كل هذا الفـساد مـن                  أن يقتل                                         اتمع الفاسد الوحشي استطاع الرسول      

                                                                                  النفوس وأن يزينها باألخالق العالية وبالفـضائل الـسامية، وبـأرفع املزايـا             
                      الـيت حلـم ـا        "               املدينة الفاضلة  "                                 أي أنه حقق يف الواقع العملي          ..         اإلنسانية
   " )Thomas More (        ماس مور   تو "          وحلم ا            يف مجهوريته )Platon (       أفالطون 
   .         املفكرين  من      وغريمها 

    ً                                                                          علماً بأن إخراج مجاعة من حياة الفساد والبدائية والتوحش وجعلها مرشـدة            
                                                                                   لإلنسانية إىل طريق املدنية والفضيلة ليس إال إخراج هذه اجلماعة من الظلمات إىل             

   .                         فربهن على أنه رجل اإلعجاز                 حتقيق هذه املعجزة       الرسول            وقد استطاع   .      النور

                                                                      وحنن الذين نعجز عن تبديل خصلة واحدة من اخلصال اليت تشربت ـا             
            ونشهد أنه                       ً                                    نفوس من نعيش معهم عمراً نقف باحترام وخشوع أمام حممد         

   .                رسول اهللا حبق وبصدق

                                                 
     ٢٠٢-   ٢٠١ / ١            لإلمام أمحد  »     املسند «   ؛   ٣٦٠-   ٣٥٩ / ١           البن هشام  »             السرية النبوية «   )١ (
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                               ناس إيل بنظام التربية املثلى                                                   ولقد حاولت بنفسي ومل أستطع إقناع أقرب ال       
           دعـوت إىل      ..               متام اإلقناع                                ً                  اليت وضعتها واليت استلهمتها طبعاً من رسولنا        

                       إذن، فما أعظم تلـك       .                 محل الناس عليها                                      الفضيلة حىت تعبت، ولكين مل أستطع       
                     حبيث استطاع حتويل                                                           املقدرة وما أكرب تلك القوة اليت كان ميلكها الرسول          

                                                               دائية واملتوحشة إىل املدنية، ومن الدناءة إىل السمو بل جعل                               الناس من احلياة الب   
                 ً            وأنا أرى أن أناساً مثلـي        .                                                 من رجال اجلاهلية معلمني ومرشدين لألمم املتمدنة      

                                                                           يعجزون عن إمساع كالمهم إىل ثالثة أو أربعة أشخاص يف أسرته هم الـذين              
           ن وهـدا                               حيث نقل أمة بكاملها م                                                يقدرون متام التقدير ما قام به الرسول        

                                      بشرط واحد وهو أن ال يتعثر هـؤالء            ...                                   ومسا ا وصب يف روحها إهلام قلبه      
   .                    مبوانع العناد والتعصب

       كانـت      ...                                                          اتصل عهده وعهد أصحابه بشعوب إيران وبالشعوب التركية       
                                                                       حتت تأثري ثقافة أخرى، وكانت طوران والشعوب التركية حتت ثقافـة                 إيران

        الءمت                                          ، ولكن الرسالة اليت أتى ا الرسول                  الرومان                   أخرى خمتلفة وكذلك  
    ...                   وهنا تكمن املعجزة      ...                               ً                كل هذه الشعوب وكأا فصلت خصيصاً لكل منها       

                                                                               أجل، إا ملعجزة كربى أن يأخذ الكرة األرضية بني يديه ويطبق رسالته يف كل              
                  وهذا ما أردنـا       ..                        لته، أي أنه رسول اهللا                                        أرجائها، وهي من دالئل نبوته ورسا     

   .               قوله على الدوام

                                                  ً                   قد ال يستطيع الشخص أن يكتشف بدهائه ويعرف عصره، فمثالً جيوز أن            
                    قد اجتاز وتقدم     "    قيصر "                                           قد أدرك عصره مبقياس معني، وقد يكون          "       اإلسكندر "

  .      وهكذا    ...                     أدرك عصره وفهمه    )Napoléon (                                على عصره، وجيوز أن نابوليون      
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                                                                            ولكن أن يفهم إنسان العصور اليت ستأيت بعده واألمم والـشعوب العديـدة             
                                                                        واملختلفة وأن تكون رسالته مالئمة جلميع هذه الشعوب وهذه األمم ومقبولـة       

  ،      معجزة                                   ، وال منلك إال أن نقول إن هذه                      ً                       من قبلها مجيعاً أمر خاص برسولنا       
      آلـب   "            لقد وجـد       ..                                                   فليست هناك كلمة غريها ميكن أن تصف هذا النجاح        

                                 بأربعة أو مخـسة عـصور أن                                          الذي عاش بعد رسول اهللا حممد         "     آرسالن
                                                                                  رسالته مناسبة ومالئمة لروحه ولقلبه فآمن ا من كل قلبه، كما تقبل رسالته             

                                                  الذي يعد من أشهر قواد التاريخ والذي فتح                   مد الفاتح                          فاتح وقائد عظيم مثل حم    
                                  ً        مثلما تقبلها سلفه، وسار خلفه أيضاً        َ                     تقَبل رسالة النيب      )١ (               ً   عهدا وأغلق عهداً  

                                                                               وعلى أثره ويف اخلط نفسه مع أم كانوا من عظماء التاريخ ودهاته، ولكنهم             
   .                                  وا يف التسليم والتصديق برسالة النيب       مل يقصر

                                                            ً              وحنن اآلن على أبواب القرن احلادي والعشرين، ومرور أربعة عشر قرناً مل            
           رسـالة                                                                           يغري من هذا األمر شيئا، إذ مل تزل الرسالة اليت أتى ا رسول اهللا               

                                                                                يانعة نضرة وغضة ختاطب أرواحنا وقلوبنا وعقولنا، ذلك ألا آتية ممن يعلـم             
                                                    ً                      وجنوانا، وإال فإن من املستحيل على أي إنسان أن يضع نظاماً يصلح لكل                   سرنا  
                                                                 فهذا موضوع يفوق طاقة أي إنسان مهما كان ذلك اإلنسان مـن               ..       العصور

   .                الذكاء والعبقرية

              يف القرآن                                                               ميكن أن جند تفاصيل النظام التربوي الذي أتى به الرسول           
                  الكرمي للنـاس           ً                      مقتصراً على تبليغ القرآن          رسول                   ولو كان عمل ال     .       والسنة

                                                 
                                     القرون الوسطى املظلمة يف أوروبا             اية  د  تع  )     م  ٣ ٥  ١٤          وهي سنة    (                            ذلك الن سنة فتح اسطنبول         )١ (

   )      املترجم   . (                    وبدء عهد النهضة فيها
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                       ليس موضـوعنا اآلن إال                          ً                        وإقناعهم به لكان ذلك عمالً رائعا، ومع أن القرآن  
   .                                   أنين اضطررت إىل االستطراد يف هذا املوضوع

         ال يعـرف                                                            لقد ظهر سيد املرسلني يف جمتمع أمي جاهل ال يعرف املدارس و        
                           كان أغلب الصحابة يعرفون                                     وعندما ارحتل إىل الرفيق األعلى      .                  القراءة والكتابة 

                     ً                   ً                                            القراءة والكتابة بدءاً ممن بلغ الرشد حديثاً إىل الشيخ الكبري الذي ينتظر دخول             
                                                                                القرب، وعندما ننظر إىل عهدنا احلايل بكل اإلمكانيات املتوفرة فيه وبالرغم من            

         ً     ً                       فإن قسماً كبرياً من املـواطنني ال        -                       ً    حىت اإلكراه والضغط أحياناً   -          ل اجلهود    ك
                                                                             يعرفون القراءة والكتابة رغم مرور مخس وستني سـنة علـى قبـول تركيـا            

                               ً             فقد استطاع يف زمن قصري يبلـغ نيفـاً                         أما رسول اهللا      .                 للحروف الالتينية 
                                                           يؤسس اإلميان يف النفوس مث املعرفـة مث علمهـم القـراءة                       ً       وعشرين عاماً أن    

                                                                           وأنا أظن أنه عندما ارحتل من هذه الدنيا إىل دار اخللود مل يكن هناك                .         والكتابة
                          لـيس قـراءة القـرآن         ...         الكرمي                                           من بني أصحابه من ال يعرف قراءة القرآن       

                          بقراءاته الـسبعة أو                                    املنورة كانوا يتلون القرآن         ملدينة                        فحسب، بل إن مزارعي ا    
                                          وكاتب هذه األسطر ال يعرف وجـوه هـذه           .                               العشرة وهم يعملون يف احلراثة    

                                   والذين يعرفوا اليوم أشـخاص       "           علم الوجوه  "                                 القراءات اليت يطلق عليها اسم      
   .      قليلون

                                                                           صحيح أن الناس كانوا أذكياء آنذاك بالفطرة وميتلكون ذاكرة قوية غـري            
                                                                     غري أن هذا األمر ال ميكن تفسريه بالذكاء وقوة الذاكرة، بل ميكـن                 ...      متعبة

                                 والذي ربط قلوم بـالقرآن                                                      تفسريه بالنظام التعليمي الذي جاء به الرسول        
   .              ذا الشكل املتني
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                                                               أن هؤالء الناس كانوا قد فتحوا نوافذ قلوم لكل أنـواع الـشرور        ً   علماً ب 
                                                     بإجراءاته املدهشة والرائعة أن يستل منهم كـل                                   واآلثام، فاستطاع الرسول    

  :         الكرمي     ً              فمثالً يقول القرآن    .                                                 عادام السيئة وأن يصوغهم صياغة جديدة رائعة      
و  َق َ ض   ى ر     ب  ك   َالَّ  َ   أ َّ  ت     ع  ب  د  إِ     َّ  ا إالَّ  و   ِ  ي  اه    و     الْ ِ ِب ْ  و  اِل ِ  د  يِن ِ   إح      س  ًانا ً     ) أثرت هذه    .  )  ٢٣  :       اإلسراء          

                        وأمهام أشد الظلم بل                                                             اآلية عليهم إىل درجة أن الذين كانوا يظلمون آباءهم          
          كان هناك               عما إذا                                                 هم تغريوا فجأة فأصبح أحدهم يسأل الرسول                 حىت يقتلو 

   .                                              عقاب عليه إن مل يقابل نظرة والده إليه باالبتسامة

  :           واإلسراء    ١٥٢  :    عام   األن (    ِ يِم ِ ِت  ي   ْ   الْ   َ الَ      وا م   ب  ر ْ قْ     ت  َ الَ  و  :            ً    الكرمي أيضاً               ويقول القرآن 

                                                                   فأصبح معظم املسلمني حتت تأثري هذه اآليـة يراجعـون الرسـول               .  )  ٣٤
  :                                             وإذا دققنا النظر نرى أن اآلية ال تقـول          .                                    ويسلمونه أموال األيتام اليت حبوزم    

                        لذا، فإن الـصحابة       ِ يِم ِ ِت  ي   ْ   الْ   َ الَ      وا م   ب  ر ْ قْ     ت  َ الَ  و  :            بل تقول   "                      ال تأكلوا مال اليتيم    "
             م احلساسة كانوا يريدون التخلص من أموال اليتـامى املوجـودة يفبقلو                                                                             

      فماذا     ...                                                                     ذمتهم بعد أن أبدت اآلية الكرمية كل هذه احلساسية يف هذا املوضوع           
                                                    نوا من قبل يأكلون أموال اليتامى ويضمون هـذه                                    دهى هؤالء القوم الذين كا    

                                            ماذا دهاهم حىت تغريوا هذا التغري وتبدلوا           ...                                  األموال إىل أمواهلم دون أي تردد     
   !              كل هذا التبدل؟

       ً                                 ً                               منتشراً بينهم ومباحا، ومل يكن هناك تقريباً من يستنكر هذا اإلمث                      كان الزنا 
ـ    قر     ت  َ الَ  و                                      الكرمي يصرح بعد فترة من نزوله                                     يف ذلك اتمع، فإذا بالقرآن     ب    وا   

    ...                                                      فإذا به يقطع دابر كل العالقات اآلمثة وغري املشروعة          .  )  ٣٢  :       اإلسراء (   ى  ن   ِّ الزِّ
   .                                                         أجل، فلم حيدث سوى حادثتني أو ثالث حوادث زنا فقط يف تلك الفترة
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                                                                   والسرقة من أمارات الشجاعة والبطولة آنذاك فلما نزلت اآلية                    كان النهب 
                   تبدل كـل شـيء        .  )  ٣٨  :       املائدة (   ا  م  ه  ي  ِ يِد    َ  وا أَ   ع َ طَ  ْ اقْ  َ   فَ  ُ ةُ ّ قّ  ِ اِر    الس     و   ق  ِ اِر    الس  و      بأمر  

   قة                                                            وأنا ال أعلم سوى وقوع حادثتني أو ثالث حوادث فقط للسر            .     ً      ً  تبدالً جذرياً 
   )١ ( .              طوال ذلك العهد

   وا  ُ لُ  ت ْ قْ     ت  َ الَ  و                                                     الكرمي هلؤالء الذين كان القتل أهون شيء عليهم                      وقال القرآن 
الن    ْف ْ س   َِّت   َّ   ال ِ  ي ح     ر  م   ُاهللا   ُ     ) فإذا به يقطع دابر جـرائم        .  )   ١٥١  :           واألنعام   ٣٣  :       اإلسراء                              

                                                                    ومل حتدث طوال ذلك العهد سوى جرميتني إحدامها قيام أحد اليهـود             .      القتل
                                لمني بقتل أحد األشـخاص خطـأ                                واألخرى قيام أحد املس     )٢ (             جبرمية مقصودة، 

   )٣ ( .   عمد     ودون 

                                      سنة من العهد النبوي ال نـشاهد                            يف غضون ثالث وعشرين       ...             واآلن تأملوا 
                                                                                سوى حادثة واحدة للزنا اعترف ا صاحبها وحادثة واحدة لقتل يهودي وحادثة            

                                         هذه احلوادث املنفردة والنادرة حتـدث يف           ...                                    واحدة قطعت فيها يد امرأة سارقة     
                                                                                       جمتمع كان الناس فيه قبل سنوات قليلة يأكلون امليتة ويشربون الدم وكأم أفـراد              

    ومن     ...       ً                جمتمعاً كاملاء الزالل                               من هذا اتمع أخرج النيب          ...          الدماء          من مصاصي 
                                                                               هذا اتمع امللوث والفاسد، ومن هذا الوسط العفن واآلسـن ربـى الـنيب               

                                     والغامدية وغريهم وغريهـم فأسـس                           وأيب هريرة وماعز         ً                أشخاصاً أمثال أيب بكر   
                      فما هي املعجزة إذن؟                  إن مل يكن هذا معجزة    ...  ً اً      ً          نظيفاً ونوراني     ً جمتمعاً

                                                 
    ١٠         ، احلدود،     مسلم   ؛  ١٣         ، احلدود،        البخاري   )١ (
    ١٦  ،   ١٥           ، القسامة،     مسلم   ؛ ٥          ، الديات،        البخاري   )٢ (
    ١٠          ، الديات،        البخاري   )٣ (
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                                                                      ليس يف إمكاين استعراض تفاصيل هذا املوضوع العريض والعميـق بكـل            
                               مبادئ بعض اخلصال واألخـالق      -        إن مسحتم -                             جوانبه، لذا فسأستعرض هنا     

   .           ءات الرسول                                                      العالية وإيراد مثال أو مثالني حوهلا ملعرفة مدى عظمة إجرا

               الكرم واإليثار   . ه

                                                                      مل يكن ذلك اتمع يفكر يف شيء عدا مصلحته ومنفعته، حىت يف موضوع             
                                                                          الذي أصبح عندهم وسيلة للتفاخر والشهرة وليس مـن أجـل إغاثـة                   الكرم

     ً أموراً                           وكما غريت رسالة النيب       .                ً           فلم يكن معروفاً بينهم               أما اإليثار   .       امللهوف
           وتبنـت                                                                      كثرية يف هذا اتمع فقد غريت هذه الناحية أيضا، فطاردت البخـل           

                                  يف سبيل اهللا ورجـاء ابتغـاء        -  يء      ككل ش -     هما   ت                          خصلة الكرم واإليثار وجعل   
   .          مرضاته فقط

        فأرسل  )١ (       إين جمهود  :       فقال                          جاء رجل إىل رسول اهللا       :               عن أيب هريرة  
            مث أرسـل إىل    .                                 والذي بعثك باحلق ما عندي إال مـاء   :            نسائه فقالت        إىل بعض  

                           ال والذي بعثك باحلق مـا        :                                               أخرى فقالت مثل ذلك حىت قلن كلهن مثل ذلك        
                    فقـام رجـل مـن        »                                من يضيف هذا الليلة رمحه اهللا؟      «  :     فقال  .              عندي إال ماء  
          هل عنـدك    :                                فانطلق به إىل رحله فقال المرأته    !                  أنا يا رسول اهللا     :             األنصار فقال 
   ِّ ِ                                 فعلِِّليهم بشيء، فإذا دخـل ضـيفنا         :    قال  .                  ال إال قوت صبياين     :           شيء؟ قالت 

                                             فإذا أهوى لياكل فقومي إىل الـسراج حـىت           .   َ  ِ                            فأَطفِئي السراج وأريه أنا نأكل    
   قد  «  :        فقال                             فلما أصبح غدا على النيب        .                    فقعدوا وأكل الضيف    :    قال  .       تطفئيه

                                                 
   )      املترجم   . (                                               أي أصابين اجلهد وهو املشقة واحلاجة وسوء العيش واجلوع   )١ (
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ـ      ع   َ ونَ  ر   ِ   يـؤثِ   و  :             ونزلت آيـة    »  .                               من صنيعكما بضيفكما الليلة           عجب اهللا    ى  َ  لَ
                                   يف حق هذا الصحايب وإثر حادثة        ) ٩  :     احلشر (   ٌ ةٌ   اص  ص     خ   م ِ ِه  ِ   بِ   َ انَ  َ   كَ   و َ لَ     و   م ِ ِه ِ ِس ُ فُ  ن َ أَ

   )١ ( .          هذا اإليثار

                      ؛ فقـد علمهـم أن                                         أصحابه وأمته على خصلة اإليثار                      وهكذا رىب النيب    
                                                                       اإلميان يستوجب التسليم والتسليم يستوجب التوكل، والتوكـل يـستوجب          

                                                   أجل، فإن كنت مؤمنا فيجب أن تـسلم أمـرك هللا               ...                      سعادة الدنيا واآلخرة  
   .                             ستصل إىل سعادة الدنيا واآلخرة                                        وتتوكل عليه وتثق به وتستند إليه، عند ذلك

              بطولة اخلنساء   . و

            كان ذلك يف       ...                                           الناس كلهم بأبيات رثائها ألخيها صخر             َ      أبكت اخلَـنساء 
                                       بعد، وال تعرفت على تعاليمـه وال                                               اجلاهلية إذ مل تكن قد عرفت الرسول        

           فلما عرفت    .                                      الكرمي وال تفتحت نفسها وقلبها عليه               ً                   مسعت شيئاً عن بيان القرآن    
                          تغريت إىل درجة أن هـذه          ...                                          ومسعت به وأشرب به قلبها تغريت فجأة             القرآن

                                                         األبيات يف رثاء أخيها يف اجلاهلية حتملت بصرب خـارق               مئات                  املرأة اليت قالت    
         كانت حتس      ...       ً             واحداً إثر واحد                                                 استشهاد أربعة من أوالدها يف معركة القادسية      

                                                                               بقلب األم امللهمة باستشهاد كل ابن هلا، وتتلوى يف مكاا من األمل ولكنـها              
                     احلمد هللا الـذي شـرفين    "  :                                            كفكفت دموعها وقالت بعد أن استشهدوا كلهم    

   )٢ ( " .                 م يف مستقر رمحته                     ، وأرجو من ريب أن جيمعين      بقتلهم

                                                 
     ١٧٣  ،    ١٧٢          ، األشربة،     مسلم   ؛ ٦  )   ٥٩ (            ، تفسري سورة        البخاري   )١ (
     ٢٨٨-   ٢٨٧ / ٤          البن حجر  »      اإلصابة «  ؛   ٩٠-  ٨٩ / ٧           البن األثري  »          أسد الغابة «   )٢ (
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           إنه كمـن       ...                                                            هاكم نوعية التغيري ومدى هذا التغيري الذي أحدثه النيب          
                ً     إن مل يكـن معجـزةً    :                     وأكرر مرة أخرى وأسأل    ...                        أخرج النور من الظلمات  

                                                       تغيري الناس هذا التغيري املذهل يف مدة قصرية فما هي املعجزة؟

               الراكب املهاجر   . ز

                                                ، وبعد مشقة كبرية استطاعت زوجتـه إقناعـه                     فر عكرمة        مكة         بعد فتح 
                                  ، ولكنه عندما رجع ودخل علـى                                    كان من ألد أعداء الرسول          ...        بالرجوع

     ً              مرحبـاً بالراكـب     «  :              ً            ورحب به قـائالً لـه                          قام إليه النيب               رسول اهللا   
  .                         أن جياهد يف سبيل اهللا                                           هذا الترحيب قلبه فعاهد الرسول             فتح  )١ ( » .      املهاجر

                                 أخربوه باستشهاد ابنه الوحيد                                                   وعندما كان ينتظر االستشهاد يف معركة الريموك      
   أمل   :               ليقول لـه                                                       ومن يدري فقد يكون عكرمة متثل وجه رسول اهللا            "    عامر "

                               ؟ فهل وىف الراكب املهاجر بوعده؟                أعاهدك على اجلهاد

              ً                                  أيب جهل مهاجراً وهو الذي صرف حياته كلها                                 وكيف ميكن أن يكون ابن    
                                ً         وهل ميكن أن يكون عنوان الشر مثاالً         )٢ ( ؟  ..               وحماولة قتله                   يف عداء الرسول    

   .                       ً ؟ أجل، هذا هو ماحدث فعالً  ..    للخري

                                        يا، يسحق الضعفاء ويظلمهم، ومل يكـن                            ً     ً          لقد كان يف اجلاهلية رجالً غنياً وقو      
                                                                                 للضعفاء من حيميهم والسيما النساء إذ مل يكن هلن حىت حق احلياة، لقـد كـان                

                                                 
                البـن حجـر      »      اإلصابة «   ؛     ٢٤٢-   ٢٤١ / ٣           للحاكم    »       املستدرك «   ؛  ٣٤              ، االستئذان،          الترمذي   )١ (

     ٣٨٥ / ٩          للهيثمي  »           جممع الزوائد «   ؛   ٤٩٦ / ٢
    ٤٤ / ٩          للبيهقي  »           السنن الكربى «   ؛   ٥٤١ /  ١٣         للهندي  »         كرت العمال «  :     انظر   )٢ (
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                                               نعم، كانت هناك بعض القوانني وبعض األعـراف           ..                         األطفال يقتلون دون سبب   
   من   .                                 وال تزال تستعمل هكذا حىت يومنا هذا   ..                              ولكنها كانت تستعمل ضد الضعفاء

                                                         بدائي واملتوحش والذي ضاع فيه احلق والعدل استطاع الرسـول               هذا اتمع ال 
   .          ً                       أن يريب جيالً ميثل أرقى مستويات العدل

            اف عند احلق    ّ الوقّ   . ح

                                                           هذا اخلليفة العظيم الذي كان على رأس دولة متتد من                         بن اخلطاب       عمر
                         ُ         هذا اخلليفة حدث بينه وبـني أُيب         .                    قرب مدينة خبارى    "       أمودريا "           حىت ر         اليمن

                                              اجعل بيين وبينك رجال، فجعال بينهما زيد بن          :                      خالف فقال له عمر           بن كعب 
            فلما دخـال     .                    َ َ     نا، ويف بيته يؤتى احلَكَم                      أتيناك لتحكم بين    :                     فأتياه فقال عمر       ثابت

  :              فقال له عمر    .                         ها هنا يا أمري املؤمنني      :                                         عليه وسع له زيد عن صدر فراشه فقال       
ٍ            هذا أول جوٍر جرت يف حكمك            .  مع خصمي ولكن أجلس                 . ) ١(   

                                    حادثة ماعز ونظام املراقبة الوجدانية   . ط

   .                                ، وهي حادثة مراقبة وجدانية مدهشة           ً              إليكم مقطعاً من حادثة ماعز

  :       فقـال   .                       يا رسـول اهللا طهـرين       :        فقال                        بن مالك إىل النيب               جاء ماعز 
ِ                           وحيك، ِارِجع فاستغفر اهللا وتب إليه      «   ِ      «  يا   :             مث جاء فقال    .               فرجع غري بعيد    :    قال   
ِ                      وحيك، ِارِجع فاستغفر اهللا وتب إليه «  :                       طهرين فقال رسول اهللا       !       ول اهللا   رس   ِ      «  

         مثـل                       طهرين فقال الـنيب       !             يا رسول اهللا    :                                  قال فرجع غري بعيد مث جاء فقال      

                                                 
     ٨٠٨ / ٥         للهندي  »        ز العمالـ   كن «   )١ (
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   من   :     فقال  »            فيم أطهرك؟  «  :                                            حىت إذا كانت الرابعة قال له رسول اهللا           .    ذلك
  :       فقـال   .                        فأخرب أنه ليس مبجنـون      »           أبه جنون؟  «  :                 فسأل رسول اهللا      .     الزىن

           فقال رسول    :    قال  .                                           فقام رجل فاستنكهه فلم جيد منه ريح مخر         »         ً  أشرب مخراً؟  «
                               رواية أنه عنـدما مـسته         ويف  .               فأمر به فرجم    .    نعم  :     فقال  »       أزنيت؟ «  :     اهللا  

   » .   َّ        فهالَّ تركتموه «  :       فقال                          احلجارة جال وجزع فبلغ النيب 

                      وهم جلوس فسلم مث                                                          قال فلبثوا بذلك يومني أو ثالثة مث جاء رسول اهللا           
     فقال   .                        غفر اهللا ملاعز بن مالك      :       فقالوا  »            بن مالك                استغفروا ملاعز  «  :     فقال  .    جلس

ِ     لقد تاب توبة لو قُسمت بني أمة لَوِسعتهم «  :         رسول اهللا   َ            ُ                 . «   

  .                     يا رسول اهللا طهـرين      :         فقالت            من األزد   )١ (                         مث جاءته امرأة من غامد      :    قال
ِ                            رِجِعي فاستغفري اهللا وتويب إليه          ِ  وحيك، اِ  «  :     فقال  ِ  .  «  أراك تريد أن تردين      :      فقالت                     

  .                              قالت إا حبلى مـن الـزىن        »          وما ذلك؟  «  :    قال  .            بن مالك                 كما رددت ماعز  
       فكفلها   :    قال  »                      حىت تضعي ما يف بطنك     «  :         فقال هلا   .    نعم  :     قالت  »     آنت؟ «      فقال  

             قـد وضـعت      :          فقـال              فأتى النيب     :                                رجل من األنصار حىت وضعت، قال     
     فقام   »      ً                      صغرياً ليس له من يرضعه                                إذن، ال نرمجها وندع ولدها     «  :     فقال  .         الغامدية

   .     فرمجها    قال   .           يا نيب اهللا )٢ (  ّ      إيلّ رضاعه  :                   رجل من األنصار فقال

         سـبه                                                                   وعند رمجها طفر من دمها على وجه خالد فسبها فسمع نيب اهللا             
                                   لقد تابت توبة لو تاا صاحب                         فوالذي نفسي بيده    !    ً          مهالً يا خالد   «  :            إياها فقال 

                                                 
   )      املترجم   . (            بطن من جهينة   )١ (
   )      املترجم   . (                                                            ً     ً إمنا قاله بعد الفطام وأراد بالرضاعة كفايته وتربيته ومساه رضاعاً جمازاً   )٢ (
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   )٢ ( .                         مث أمر ا فصلى عليها ودفنت  »  هـ         لغفر ل )١ (   مكس

                                 ً                       ة مبثل هذه املرتبة؟ ذلك ألن هناك إمثاً ارتكب خفيـة                                 ملاذا كانت هذه التوب   
                                                ً                                    ومل يعلم به أحد، ولكنها مل ترغب أن يبقى حساا ديناً على رقبتها تؤديه يوم               
                                                                         احلساب، بل اعترفت بذنبها وهي تعرف عواقب هذا االعتراف، إذ ظلت حىت            
                                                                               يوم إقامة احلد عليها يف خجل من الذنب الذي اقترفتـه يف حـق اهللا وحـق                 

                                         أجل، لقد زلت قدمها، ولكنها حبثـت يف            ...                          تمع، ويف عذاب ضمري حمرق     ا
   .                   الدين عن سبيل خلالصها

              ، إذ يبلـغ                                                                 ليس يف اإلمكان ذكر كل النظم األخالقية اليت جاء ا النيب            
                ولـو كـان يف       .                                                            عددها املئات، ومل يتيسر لنا سوى اإلشارة إىل البعض منها         

                                           لقية لكان من املمكن التوصل إىل معرفـة                                            مقدورنا تعداد كل هذه القواعد اخل     
                                                          من أمور تفوق القدرة اإلنسانية، ذلك ألن إنسان ذلك                                أفضل ملا أجنزه النيب     

            بـاقتالع                  ً                                                    العهد كان متصفاً جبميع أضداد هذه القواعد اخللقية، فقام النيب           
                                                                            هذه املفاسد اخللقية من جهة وتنمية كل األصول األخالقية احلميدة يف نفوسهم            

   .                    جهة ثانية وجتهيزهم ا   من 

           ً       إذ وضـع أسـساً       .                      ً      يف ميدان التربية أيضاً            معجزة                      لقد أظهر رسول اهللا     
                                                                               ومبادئ رئيسة لبعض القواعد التربوية لإلنسانية اليت هلا صفة العمق والـشمول          

                     وحسب قناعيت الشخصية     .                                               وحتتضن اإلنسانية كلها يف كل عصر ويف كل وقت        

                                                 
   )      املترجم  .(       ً       عنواناً للظلم                      أي صاحب جباية وقد أصبح  :         صاحب مكس   )١ (
    ١٧         ، احلدود،        الدارمي   ؛  ٢٤         ، احلدود،         أبو داود   ؛  ٢٣  ،   ٢٢  ،        ، احلدود    مسلم   )٢ (
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                                                                   إن استطعنا فهم ما حتتويه هذه املبادئ من أفكار عميقة ووصلنا                            املتواضعة فإننا   
                            ، ولكن ما العمل فنحن ال                                                          إىل معرفتها حبق لكسبنا مستوى تغبطنا عليه املالئكة       

        أظهر                                      يف الطريق، حيث يروى أن موسى      -                    كما تقول محيدة قطب   -      نزال  
            ً                         إنين أرى كثرياً من الناس ميـشون يف          !       يا رب  "  :                 ً        حريته وعجبه قائالً له           تعاىل  هللا

                     يغـريون طـريقهم     -            ويا للعجـب  -                                       طريقك بعد أن اهتدوا إليك، ولكنهم       
              إن هـؤالء مل      !         يا موسى  "  :                       فيقول له اهللا تعاىل     "                        ويتوجهون إىل جهات أخرى   
   " .     ً                     أناساً يف الطريق وغريوا طرقهم      كانوا     ...                    يتوجهوا حنوي ومل جيدوين

    ).                                                             نسأل اهللا تعاىل أال جيعلنا من الذين يتعثرون يف الطريق ويضلون سبيلهم (

                                                                     أجل، ليس هناك من ضمان، وال يستطيع أحد أن يضمن عدم احنرافـه                ...
                                                   كل شيء بيد اهللا تعاىل، لذا نسأله أن حيفظنا من            .                            عند سريه يف الطريق إىل اهللا     

                                                           ل، وأال يدعنا ألنفسنا طرفة عني، وندعوه تعاىل أن تتبوأ                           االحنراف ومن الضال  
   .                          املكانة الالئقة ا بني األمم-                      اليت قل نظريها يف التاريخ-               هذه األمة ايدة 

                                                                               أجل، عندما تأخذ هذه األمة مكاا التارخيي الالئق ا فستتوفر أمامنا فرصة            
      عنـد    .                 ي واخللق القرآين                   ً                                     أفضل وأكثر إقناعاً وأعلى مستوى لتبليغ اخللق اإلسالم       

                        كان قد طبق وعـيش       "             املدن الفاضلة  "                                          ذلك سترى اإلنسانية أن ما حبثت عنه يف         
   "                مجهورية أفالطـون   "                وحنن نقرأ اآلن      .                                     قبل عصور، وستذهل من هذا االكتشاف     

                       دعوا هذا واعلموا أن        ...                  بإدارة الدولة                                         ونرى كيف يقترح أفالطون قيام الفالسفة     
    ...          ً                                                                    هناك عهداً متت فيه إدارة الدولة بشكل ال يصل إليه حىت خيـال الفالسـفة              

    فلو   .                                                 وهناك صفحات مشرقة يف تاريخ الدولة العثمانية                                هاكم عهد بداية اإلسالم،     
   .                                         السماء ملا استطاعت إال أن تصل إىل ذلك املستوى         دولة يف            شكلت املالئكة
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                                                                        ولكن إىل أن نقوم بشرح اإلسالم ذا املستوى فستسد األمم آذاا ولـن             
                                                                  صحيح قد يسلم أفراد معدودون منها نتيجة تسلل نور القـرآن              ...             تستمع إلينا 

                     لى اإلسالم من قبـل                                  ولكن لن حيدث إقبال مجاعي ع       .                          إىل قلوم بقوته الذاتية   
                                                                                      هذه األمم إال عندما تتبوأ أمتنا األصيلة هذه مكانتها الالئقة ا بني األمم وتقوم              

   .                       بتمثيل اإلسالم أمام العامل

                        أحدث انقالبـا حيـري                                                   ونعود إىل املوضوع األصلي فنقول إن الرسول        
       وهـذا    .                                                                       العقول يف ذلك اتمع اجلاهلي الغارق حىت أذقانه يف العادات اجلاهلية          

   .                      ً                   االنقالب كان انقالبا شامالً حيتضن كل شؤون احلياة

                                              يف التاريخ اإلنساين، وجنح قـسم منـهم يف                                        لقد ظهر العديد من العباقرة    
    ً                  فمثالً قد يظهر عبقري      .                                                 إحداث بعض التغيري يف بعض ساحات احلياة واتمع       

                       املوضوع، ولكنـه ال                                                            يف علم االجتماع فيصل بأتباعه إىل مستوى رفيع يف هذا         
           ً                                          ً                             يستطيع شيئاً يف ساحة االقتصاد مثال، كما يعجز أن يقدم شيئاً يف ساحة التربية              
                      ً                                                       وعلم النفس، ويفشل متاماً يف ساحة الروح وال يستطيع تقدمي أي شيء يف هذا              

    ً                                                                ومثالً قد يظهر عبقري يف علم االقتصاد ويـنجح يف رفـع املـستوى                .     األمر
                                                عني، ولكنه ال يستطيع تقدمي أي شيء لبلده من                                      االقتصادي للبلد إىل مستوى م    

                                                                         النواحي االجتماعية األخرى، ويعجز عن تقدمي شيء حول التربيـة وحـول            
                                       ويظهر غريه يف ساحة أخرى وآخـر يف ميـدان     .                          ً   مراقبة النفس وحماسبتها مثالً  

                                                                           خمتلف، ولكن ال يستطيع أحد منهم أن يتوصل إىل الكمال جبميـع وحداتـه              
                        الذي احتضن احليـاة                                    اك من استطاع هذا سوى حممد              ليس هن     ...         ومفرداته

                                                                              كلها وبكل مفرداا وجوانبها ونقلها إىل الذروة وضمن بقاءهـا هنـاك إىل             
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         وذروة يف      ...                    وذروة يف االجتمـاع       ...                             أجل، هو ذروة يف االقتـصاد         ...     األبد
                              وذروة يف النجـاح يف دعـوة           ...                       وذروة يف حماسبة النفس       ...               القيادة واحلرب 

                       وذروة يف النفـوذ إىل         ...                                             وذروة يف إقامة التوازن بني الدنيا واآلخرة          ...      الناس
       أجـل،    .                 ذروة يف كل شيء       ...                                                بواطن األمور وإىل النفوذ إىل ما وراء الوجود       

                                                                             فليست هناك حاسة إنسانية ضامرة يف نظام تربيته، وليس هنـاك أي شـيء              
   كل                                                 على العكس من ذلك فقد تناول كل شيء ووسع              ...                  تعرض عنده لإلمهال  

                                                                             شيء ومناه وفتح أمام اإلنسان طرق الرقي والكمـال، ومبعونـة اهللا وفـضله              
   .                                                         استطاع أن يريب يف كل ساحة ويف كل ميدان أفضل النماذج اإلنسانية
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  :الفصل الخامس
ّ الجو    العباقرة  و الذي صنعه الرسول    

ّ           الذين نشأوا في جو ه المعنوي                    
                            يومه، بل مثلما يعـرف                                         يعرف األيام املقبلة مثلما يعرف                  كان الرسول   

                                      وهذا هو الدرس الذي اسـتنبطناه يف         .                                       راحة يده، وكان هذا كيفية خاصة به      
                                                    كان يضع دساتري جديدة تبقى نضرة يانعة رغـم                   فالرسول    .       ُ      صلح احلُديبية 
   .                                                  يشيخ الزمان ولكن يتجدد شباب هذه الدساتري على الدوام    ...            تقدم الزمان

                                                          يغ بعض املبادئ الدينية اليت وضعها اهللا تعاىل إىل الناس                 بتبل              قام الرسول   
                                                                               يف عصره وتعليمها إياهم، وقام هؤالء بإيصاهلا لنا، فرضي اهللا تعـاىل عنـهم              

     ربنا                                                            يعلمنا أدب عرفان الفضل فيخربنا أن ندعو هلم ونقول                  والقرآن  .     أمجعني
ِ   ِ       َّ    اغِْفر لَنا وِإلخواِننا الَّ        َ    ِ ِ        ِ َّ ِ  ً           ِذين سبقُونا ِبالِْإمياِن والَ تجعلْ ِفي قُلُوِبنا ِغالً ِللَِّذين آمنوا           ْ    ِ  ُ ُ    ِ ْ     َ    ِ    ِْ  ِ     ُ      ِ   

        ً     اعترافـاً                                                        فنحن ندعو هلم كلهم انتهاء إىل الصحابة الكـرام            .  )  ١٠  :     احلشر (
                                                                         وعندما نقف عند كل مقربة ونرفع أيدينا بالدعاء هلم فإننا نعرب بذلك              .       بفضلهم

            ً                                          أسالفنا جناحاً منقطع النظري، وكونوا بعد رسول اهللا                  لقد أبدى   .                 عن امتناننا هلم  
يقول أحد الكتاب الغربيني  .     ً         دوالً متعاقبة                       :   

            ّ                              ملاذا؟ ألنه شكّلت ما يقارب مائـة مـن           .              ً     رجل عظيم حقاً          ً   إن حممداً    "
                                                                         الدول على أسس املبادئ واألنظمة والدساتري اليت وضعها، وكـان مهنـدس            
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                                           تلف أحناء العامل وعلى رأسها قواد أكفاء                                          مدنيات عديدة، وأرسل اجليوش إىل خم     
                                            ومل يكن هؤالء القواد فاحتني فحسب، بل محلـوا        .                          جنحوا أميا جناح يف مهمام    

                     ً                                                            معهم مشاعل العلم أيضاً ونوروا ذه املشاعل أرجاء املعمورة وزوايـا العلـم             
   " .        والعرفان

                                من معابد وكليات ومستشفيات                                     وهذه آثارنا يف آسيا الوسطى                فهذه بغداد 
       وهـذه    .                                                                  وجوامع التزال باقية رغم حماولة األعداء هدمها وطمـس معاملهـا          

                      هذه األندلس بثقافتها       ...                                                    بآثارها القدمية اليت تذهل عباقرة العلم والفن             األندلس
                   قى من هذه األثار              إن ما تب      ...                                                    وفنها وأخالقها وباحترامها للقيم اإلنسانية العامة     

                 ً                                                            اليت تضاءلت تدرجيياً مبرور أكثر من مخسمائة سنة غـدارة ال تـزال تأخـذ               
                                                                 ومن يدري ماذا يقول املفكرون من الفنانني واملعماريني واملتخصصني           .        باأللباب

   .                                 يف علم اجلمال حول هذه األثار الرائعة

                                                                       أجل، لقد تشكلت اآلالف من بيوت العلم من بعده وعلى اخلـط الـذي              
                                                                     ، وظهر مئات اآلالف من رجال العلم والفن وتشكلت مئات من الدول               خطه

         ودولة             والسالجقة              والعباسيون              ويعد األمويون     ...                             على هدي النظام الذي وضعه    
                                                   من بني هذه الدول، وال جيوز مقارنـة الـدين                                والدولة العثمانية              القره خانيني 

         ، فقـد                ً                   مل تستطع أبداً جتاوز الكنيسة                                         اإلسالمي مع الدين املسيحي، فاملسيحية    
                                     ، أي حسب اجتهادات القسس ورجـال                                              أديرت الدولة إما بالنظام الثيوقراطي    

                                                            دنيوية الوضعية أي من قبل أناس حيملون أفكار الفلـسفة                                  الدين، وإما بالنظم ال   
                                                    ودينه مل يكونا هكذا، إذ أنه تأسس على األسس                                     املادية، ولكن رسالة حممد     

ِ                         ً            الشاملة والعميقة واحلية للكتاب والسنة، واملتجدِد على الدوام لكونه منفتحـاً                                                        
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  .              انيه باقيـة                                                      فقد يتغري الزمان وتتبدل الصور ولكن حمتوياته ومع         .             على االجتهاد 
                                                                                      فما أن تغرب مدنية يف هذه الدنيا أو تزول دولة إال وتبعتها مدنية أخرى ودولة               

                                                               أجل، فمئات من الدول كانت تستمد روحها وفلـسفتها ومعـىن               ...     أخرى
   .           وجودها منه 

                                                      بنظرته الواسعة املؤيدة من قبل الوحي أن يعـني                               لقد استطاع الرسول    
  .                  الصحيح واملالئم             يف مكانه              ً    يستعملها كالً                                     األسس اليت تقوم عليها الدولة وأن     

                                                                               وشق الطريق املؤدي إىل يئة كوادر الدولة وقوادها ورجال العلم والـصناعة            
                                                                        وقد رىب يف عهده العديد من القواد، ورجال الدولة ونشأ على طريـق               .      والفن

                 ومن عقبة إىل               ة بن نافع            إىل عقب                           ً                          فتح العامل قواد عظماء بدءاً من خالد بن الوليد        
  .                               ومنه إىل حممد بن القاسـم                                       ومن األحنف إىل طارق بن زياد                    األحنف بن قيس  

                                                                                 ولو نظرنا إليه من هذه الزاوية حلسبناه قد كرس وقتـه لألمـور العـسكرية               
      إىل  -                         مثل عباس حممود العقـاد    -                                 وقد نظر كثري من مفكري عصرنا         .     فحسب

    .                                                            عصر النبوة كعصر منفتح على الطاقات الكبرية والعبقريات العظيمة

                                                                         أجل، فإن املدرسة احملمدية هي املدرسة الوحيدة اليت استطاعت أن تـسمو            
                                                                            باملواهب والكفاءات إىل أعلى املستويات فمن قصد هذه املدرسة اسـتطاع أن            

                                              ة والروحية ومجيع ملكاته األخرى إىل مـداها                                            ينمي كل قابلياته العقلية والقلبي    
      ...        النهائي

      وكذلك   .                                                     رجل عبقري يف احلرب ويف إدارة الدولة ويف العلم                    فأبو بكر   
            والعـالء                   وأبو عبيـدة                 ّ       وسعد بن أيب وقّاص                ؛ أما خالد           وعلي          وعثمان    عمر

    ...              ومئات غريهـم      ...                       فكانوا عباقرة حرب    َ        َ              والقَعقَاع بن عمرو         احلضرمي
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                                           بل هو يف األصح عهد مل يهمل يف اإلنـسان              ...                              فكأن ذلك العهد عهد عباقرة    
                                                                                 ة واحدة من قابلياته واستعداداته وكفاءاته، بل غذاها ومناها بأمجعها فكـان              ذر

   .     ً                 عامراً مبئات من العباقرة

                                 من أقصاها إىل أقصاها بضربة                           الذي فتح إفريقيا                               فإذا مل يكن عقبة بن نافع     
                ً                          أصبح عقبة فارساً وهو يف اخلامسة عشر                    ً                          واحدة عبقرياً فمن العبقري إذن؟ لقد     

                    ً                                                      من عمره، وتقلد مهاماً خمتلفة ومهمة يف عهود عدة خلفاء ووصل إىل سـاحل           
                                                                   ، وقد اشتهر قوله الذي قاله وهو يغوص جبواده يف مياه الشاطئ                        احمليط األطلسي 

              يا رب لـوال     "  :           إذ قال   "           حبر الظلمات  "                                        األطلسي الذي كانوا يطلقون عليه اسم       
   )١ ( " .      ً         جماهداً يف سبيلك                      هذا البحر ملضيت يف البالد

                ، فنراه ينتصر                 ً            الذي كان عبداً بربريا                                          ومن املدرسة نفسها جند طارق بن زياد      
-  ٩٠                        الذي كان تعـداده                          ي على اجليش اإلسباين         جند      ١٢٠٠٠              جبيشه البالغ   

  /  ُ َ  ُ      طُلَيطُلـة    "                                                          ألف جندي وأن يصل يف مدة قصرية إىل قصر امللـك يف                 ١٠٠
      واألمر   .                ً      ً              ً      ً         وكان طارق أيضاً قائداً عبقريا وفارساً عظيماً        )٢ ( . " )Toledo (        توليدو  

               ً      ً                          الذي كان قائداً عظيماً، حىت قيل يف عهـد                احلضرمي                           نفسه وارد بالنسبة لعالء     
                                                         أم ال يستطيعون استغالل كل هذه الكفاءات، حىت أم                        بن اخلطاب       عمر

                                                                        اضطروا إىل إصدار أمر إىل عالء الدين احلضرمي بـالتوقف عـن احلـرب يف            
                         ويقول املؤرخون بأنك لو      .                            تاريخ حياة مليء بالعرب                 ولعالء احلضرمي   .        البحرين

                                                 
     ١٠٦ / ٤           البن األثري  »                الكامل يف التاريخ «   )١ (
     ٥٦٢ / ٤           البن األثري  »                الكامل يف التاريخ «   )٢ (
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                                                        إىل موضع عالء الدين، ونقلت عالء الدين إىل موضـع                                 نقلت خالد بن الوليد   
   .                                    خالد ملا تبدل أي شيء وملا حدثت أي ثغرة

         يف عهـد                  والعظمـاء                                                  كيف حدث هذا؟ كيف ظهر كل هؤالء العبـاقرة        
         لوصلت                                             كان عبقريا، فلو تتبعت آثاره يف فارس                     ّ      ؟ سعد بن أيب وقّاص      ..    واحد

                     وشرحبيل بن حـسنة       ...  ً اً                         بن اجلراح كان عبقري              أبو عبيدة     ...                 إىل هذه القناعة  
                                                           ، مث دهاة آخرون يف سلسلة العبقريات هذه بعد الرسـول                               ويزيد بن أيب سفيان   

 ...                ولوال هؤالء ملا كان يف اإلمكان قطع الصحارى والوصول إىل أسـوار                                                                   
                             الستيالء على كل هذه املناطق                              ، وملا كان يف اإلمكان ا                      وإىل جبل طارق       الصني

   يف فترة قصرية جد                      سنة، وما كان يف اإلمكان أيضاً تأسـيس           ٢٥ ً             اً ال تتجاوز                 ً                           
                                                                                   األمن والطمأنينة يف هذه املناطق وإدارا إدارة جيدة، وملا كان يف اإلمكان بقاء             

     ً                                                       عصراً يف الذروة رغم الدنيا كلها ورغم مقاومة األديان            ١٢                   هذا النظام طوال    
    .                             وقيامها باالعتداء وبالتضليل          السابقة له

                                                                           أجل، لقد كانت هذه العبقريات اليت كان الوحي منبعها وملهمها هي اليت            
               فكـأن هـؤالء      .                     ً                                    يسرت حكم العامل عصوراً عديدة بقبس من النظام النبوي        

                 فأجنزوا مهمات                    ً                                 أخذ كل منهم قبساً من مشس الشموس رسول اهللا                   العباقرة
    ؟ ال   ..                          ً     ً               وال أدري أميكن أن نتصور عهداً مثيالً لذلك العهد      .        س عاملي            كبرية ومبقيا 

                              فاألمساء الـيت أدرجتـها لكـم         ...      نتخيل    ...                               أقول نشاهد ولكن أقول نتصور    
                 وبني العبقريـات     .                                                           بسرعة واملهام اليت أجنزوها حيتاج كل منها إىل حبوث كاملة         

               مساء األوىل اليت                                                               العسكرية واإلدارية اليت رباها اإلسالم مل نذكر سوى بعض األ         
                                                                            خطرت على بالنا، أما شرح كل تلك العبقريات فعمل حيتاج إىل جملدات، ومل             
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                                                                            يكن يف إمكان هذا الفصل الصغري أن يستوعب كل هذا، ومل ندخل إىل هـذا               
                                                                          املوضوع إال بصورة غري مباشرة وذلك عندما حتدثنا عن رسالة الرسـول             

                                    وتطلعي هو قيام أهل االختـصاص                                                 واجلوانب املتعلقة ذه الرسالة، وكل أملي     
                              وعند ذلك سوف تتوضح املدرسة       .                                        بتناول هذه املواضيع وشرحها بشكل واف     
   " .           حممد رسول اهللا "  :                                      احملمدية بكل أبعادها وسيهتف كل بعد منها

                         عباقرة العلم هلذه املدرسة   . أ

                                                                              كما كانت هذه املدرسة تفتح أبواا لعباقرة احلرب ولعباقرة رجال الدولـة            
                                                                      انت مفتوحة األبواب للعلم بالدرجة نفسها، لذا فقد ربـت وخرجـت                  فقد ك 

     فليس   .                                                                          العديد من رجال العلم ورجال الفكر وعلماء القانون واتهدين واددين         
                                                                                  من السهل وليس يف إمكاننا هنا سرد أمساء كل رجال العلم الـذين نـشأوا يف                

                              ولكننا سنكتفي بتناول ابـن       .                   ً                              ظرف ثالثة قرون بدءاً من عهد اخللفاء الراشدين       
   .                                وذلك كأمنوذج فقط، فهذا يكفي هنا               ً       الذي كان راعياً يف مكة       مسعود

 ً                                      اً، ونشأ يف مدرسته هذه املئـات مـن                    ً          بفضله مركزاً علمي                أصبحت الكوفة 
          ، وعلقمة                                     وعلم الكالم أمثال األسود بن يزيد                                       العلماء األجالء يف الفقه واحلديث      

           ، وكلـهم                وأيب حنيفة                         ومحاد بن أيب سليمان                       وإبراهيم النخعي                 بن قيس النخعي  
                                                                ولو تناسينا حنن هذه احلقيقة الكبرية فإن تاريخ العلم سيقيم            .      الفضل             يدينون له ب  

   .                           هذا ويسجله رغم أنف املعاندين

                  يف جمال الفقه  . ١

                  ً                                                        سنأخذ أمنوذجا واحداً ونشرحه باختصار كمثال لغريه من العلماء الكبـار           
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   . اـ                      تطاعتنا ذكرهم كلهم هنـ                            ذي نعتذر إليهم كلهم لعدم اسـ   ال

     مجـع      ...                     ً     ً                  ؟ كان أبو حنيفة عاملاً كبرياً وواضع مذهب         ..                   من كان أبو حنيفة   
                                  ً                                            حوله يف حلقات الدراسة والتعليم رجاالً أذكياء يف ذلك العهد املبكر الـذي             
                                                                                 كان العلم والثقافة فيه تنقل مباشرة بطريقة التقريـر واإلمـالء يف حلقـات              

  ؛             أبو يوسف                                                     وقد شغل أحد طالبه منصب قاضي القضاة وهو اإلمام          .        الدراسة
              ، كمـا درس                  واإلمام زفر                      بن احلسن الشيباين                                 ومن طالبه املعروفني اإلمام حممد    

                   أي كـان أسـتاذ         ...              العلم عنه                               الذي تلقى اإلمام الشافعي                     عنده اإلمام وكيع  
                                                              ة، وضع توقيعه على العصور وخاطب األجيال اآلتية من بعده وأصـبح          األساتذ

                                            فما أماله على تالميذه األوائل والسيما على         .      ً                         إماماً ملئات املاليني من املسلمني    
     هور                             بـشرحه يف كتابـه املـش                                                 اإلمام حممد قام مشس األئمة اإلمام السرخسي      

                                       واحلقيقة أن اإلمام السرخسي أملـى        )١ (   ...                 ّ  ً      املؤلف من ثالثني جملّداً     “      املبسوط ”
    ...                                                                            هذا الكتاب القيم وهو سجني يف قاع بئر على تالميذه املتحلقني حول البئر            

            أن اإلمـام               ً       قال له يوماً ب                                                        ومن الطرائف املروية أن أحد تالميذ اإلمام السرخسي       
       بكل                                                              كان حيفظ ثالمثائة صحيفة من احلديث، فقال اإلمام السرخسي                الشافعي
   )٢ ( .                                 إذن، فقد كان حيفظ زكاة حفظي للحديث  :      تواضع

          لك اإلمام     وكذ  .      ً       ً                          أيضاً عبقرياً وشخصية علمية مرموقة                        كان اإلمام الشافعي  
                  مـن هـو أبـو        :                       واآلن لنسأل مرة أخرى     .        أمجعني                    وأمحد بن حنبل       مالك
             ؟ أم كـان                        مثل ابن مـسعود                 ً                          ؟ أكان تلميذاً ألحد صحابة رسول اهللا             حنيفة

                                                 
   )      املترجم   . (                           أي جزءا من أربعني جزء مما حيفظ   )١ (
   ٥ / ١          للسرخسي  »            أصول السرخسي «   )٢ (
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   أي     ...                            بل كان تلميـذ تلميـذهم         ...     َّ  ؟ كالَّ       ً                            تلميذاً ألحد التابعني أمثال علقمة    
            ً         ً      ً     ً                  صحيح أن محاداً كان أيضاً فقيهاً كبرياً إال أنـه              ...                           تلميذ محاد بن أيب سليمان    

   .          ً                كان تلميذاً لتلميذ رسول اهللا 

                مـن بـزوغ                                                                   أجل، فبينما كان العامل كله يسبح يف الظالم فاقدا أمله حىت          
                                                                                 الفجر الكاذب، كان هؤالء العلماء األفذاذ الذين نـوروا اإلنـسانية والعـامل             

                                            فهؤالء العلماء األعالم الذي نوروا العـامل         .                             ينشأون يف مدرسة رسول اهللا      
       أي أن      ...                      رغم كثرة عـددهم          علومهم                             رفام كانوا يف الذروة من                 بعلومهم وع 

                                مكن أن نذكر ما يقارب اخلمسني             فمن امل     ...                                 قيمتهم مل تكن ترجع إىل الندرة     
                             آنـذاك أي يف عهـد أيب                    يف الكوفة                                           من العلماء الكبار ويف مستوى أيب حنيفة      

                                                                      وال ميكن تفسري هذه الظاهرة بالعامل اجلغرايف أو الزمين، بل كـانوا                ...      حنيفة
    ومن -            بفضله ترىب       ف  .                                                        نتيجة الفيوض النورانية للمدرسة اليت انشأها الرسول        

                                                 أناروا أرجاء العامل أربعة عشر قرنا، وسينريون                   من العلماء      مجهرة  -          جمتمع بدوي 
   .                              العامل إن شاء اهللا إىل يوم القيامة

                   يف جمال التفسري  . ٢

              إنه القطـرة       ...                                                             التفسري بالنسبة لنا حبر بذاته، ولكنه يعد قطرة يف حبره           
                مث إىل جماهد                     إىل ابن عباس           ن علي           فابتداء م   .                            اليت متثل البحر وتشري إليه    

   ين               إىل املفـسر               وابن كثري                        وفخر الدين الرازي                      مث إىل ابن جرير                  وسعيد بن جبري  
                                                                              األعالم يف عهدنا احلايل نرى سلسلة نورانية متصلة احللقات من كبار الـدهاة             

                               أكرب دليل على نبوة سيدنا      -              بانتسام إليه -                                 والعباقرة الذين يشكلون وحدهم     
   .                                وكونه سيد اإلنسانية وسيد املرسلني    حممد 
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   سر              ً                                                               فابن جرير مثالً رمز للعبقرية والدهاء، فعندما تطلع على تفسريه تراه يف           
                    ً                                                         اآليات واألحاديث تفسرياً جياوز به الزمن ويتناول تفسري اآليات اليت تتنـاول            

              وتراه يتناول      ...                                                         السماء واألرض وكيف أما كانتا وحدة واحدة مث انفجرت        
                                                                              املبادئ األساسية هلبوب الرياح ونزول األمطار، أي تناول مواضيع مل تفهم حق            

                                  من البحوث العلمية الـيت جـرت                  وقد ظهرت     .                               الفهم إال بعد مرور ألف عام     
    ١٥                                                                               حول الكتب اليت ألفها أن معدل كتابته يف كل يوم من أيام حياتـه هـو                 

                            ً                 فإذا مل يكن ابن جرير عبقرياً فمن العبقري إذن؟  .     صفحة

   إىل          ، ومنه                            إىل فخر الدين الرازي                                               ويف جمال التفسري إن انتقلنا من ابن جرير       
              ً                                                     الذي ألف كتباً ضخمة بعد أن قرأ مئات التفاسري، ومنـه إىل                           اإلمام السيوطي 

                                             ً                                      العلماء الكبار يف عصرنا احلايل نرى أن هناك أناساً برزوا يف ميـدان التفـسري               
                              ً                                                      ونبغوا فيه إىل درجة لو أن واحداً منهم ظهر يف الغرب لنصبوا لـه التماثيـل                

   .     أمجع                      وافتخروا به أمام العامل

                  يف جمال احلديث  . ٣

      فكـل      ...                                      ً      ً       ً     ً          أما عمالقة علم احلديث فهم يشغلون مكاناً بارزاً ومكاناً فضيالً         
            واإلمـام            ابن ماجه     و            والنسائي            والترمذي              وأبو داود                 واإلمام مسلم             من البخاري 

  ً                    ماً من أئمة األعـالم       عال أ          يعدون              والدارمي            والبيهقي             والدارقطين              أمحد بن حنبل  
            ولـيس مـن     .                                                         يف ساحة علم احلديث، وكل واحد منهم يكفي العامل وحـده        

                                   بتحليل بنيتهم العلمية فهـذا                ً                                       املمكن طبعاً الوقوف عند كل واحد منهم والقيام       
                                اإلمام البخاري بعد أن حفظ                                     ولكننا نكتفي هنا بالقول بأن      .                 خارج هدفنا هنا  

                                                              من األحاديث أدرج أربعة آالف حديث غري متكـرر فقـط يف                ٠٠٠ ,   ٦٠٠
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              فكان يتوضـأ     .                  ً                               وكان يبدي اهتماماً ودقة كبرية عند أخذ احلديث           ...      صحيحه
                                     إلمام الكبري كان جمرد تلميـذ مـن                      مثل هذا ا    )١ (                       لكل حديث ويصلي ركعتني   

                       ً                             ويف إحدى املرات قضى أياماً طويلة يف سـفر شـاق               ...                تالميذ الرسول   
                 ً                                                    ومرهق ليأخذ حديثاً من شخص، ولكنه عندما رأى هـذا الـشخص يـوهم          

                     عندما رأى هذا رجع        ...                                ً                       حصانه لكي يأتيه بأن يف حجره شعرياً بينما هو فارغ         
  .                                    لذي قطع كل هذه املسافة من أجله                                              دون أن يكلمه ودون أن يأخذ احلديث ا       

                                            إن الشخص الذي يريد خداع فرسه قد خيدعين         "  :                            وعندما سئل عن السبب قال    
                                                                     ومن يدري فكم من عامل من علماء احلديث أبدى كل هذه الدقـة               " .        ً  أنا أيضاً 

   .                                   واحلرص عند القيام جبمع وتدوين األحاديث

       وضعية                   يف جمال العلوم ال . ٤

                                                                           بعد مطالعة الكتب العديدة اليت كتبت حول تاريخ العلم القدمي واحلـديث            
                                                                  احملايدة منها وغري احملايدة ال ميلك اإلنسان إال الـشعور بـالفخر                ...        واملقارن

                والرياضـيات                                                  ففي العهود الذهبية للمسلمني كتبوا يف الطـب         .             مباضينا ايد 
                                                بيعية مؤلفات كانت تتنافس جبدارة مـع كتـب                                      واهلندسة ويف مجيع العلوم الط    

                            مرشد علم اجلـرب وابـن                   فهناك اجلابر   .                                    الفقه والتفسري واحلديث وعلم الكالم    
          كتبها يف                                          العامل يف اجلراحة والذي ظلت كتبه اليت                  والزهراوي             واخلوارزمي      سيناء

                                                                         علم اجلراحة تدرس يف الغرب لعدة عصور حىت أن إحدى اـالت العلميـة              
                           املئات واآلالف من أمثال      "   ...                          العامل الذي عاش ألف عام     "                  وصفته حتت عنوان    

   :      ول اهللا ـ     ة رسـ            م خرجيو مدرسـ       هؤالء ه
                                                 

   ٩                    البن حجر العسقالين  ص »          هدي الساري «   )١ (
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                                                     ملاذا ال يعرف معظمنا هؤالء حاليا؟ إن عدم رؤيـة            :                     وإن اإلنسان ليتساءل  
                                             ففي الغرب ال ميكن عدم رؤية شخصيام، ذلك          .                  ي من أخطاء احلس          هؤالء ه 

                                                                         ألن هؤالء يعدون مثل تالل ترتفع وسط السهول ال ميكن أن ختطئها األبـصار            
                                                    أما الذرى املوجودة عندنا فهي مستمرة ومتكاملـة          .                     ً     وإن مل تكن مرتفعة جداً    

          ملتقاربـة                                                                       وعدم التمكن من قياسها يؤدي إىل اجلهل م، أي أم مثل الذرى ا            
               أما حنن فقـد      .                                                             بعضها من بعض ال توجد بينها وديان لكي تعرف هذه الذرى          

                                                                                 بعدنا عن خصلة الوفاء فكانت هذه هي حالنا، فلم نستطع تقييم تلك اآلثـار              
           فاخلطأ ليس      ...                                                              بينما استطاع الغرب االستفادة منها وحقق عصر النهضة عنده        

                            لى املاضي، فعلى الرغم من                                                      يف املبادئ ولكن يف األشخاص الذين عاشوا عالة ع        
   .                                         كوم داخل حبر فإم مل يعرفوا قيمة ذلك البحر

                 أبطال عامل الروح   . ب

                       ً    فباسم الوالية خرج أشخاصاً        ...              هي الوالية                                والدرجة الثانية من أبعاده     
     لـو   "  :                 ً                                                      وفتح أمامهم باباً إىل أوج الكمال اإلنساين إىل درجة يقـول أحـدهم            

                                           ووصل بعضهم إىل درجة رأى فيها بعـض          )١ ( "               ً     ما ازددت يقيناً    ُ     ِ     كُشف الِغطاء 
                والسنة لفهم                                                                     أمور عامل الغيب، وقضى قسم منهم حياته يف تدقيق أسرار القرآن          

               وهـا هـو      "          ج البالغة  "            وها هو     "         اجللجلوتية "         فها هي       ...                  إشاراا وإمياءاا 
   . "        الفتوحات "   و "      الفصوص "   و "          فتوح الغيب "   و "      املثنوي "

      لقـد   "  :                                  يف حلظة من حلظات عرفان اجلميل       " )Edison (        إديسون   "          لقد قال   

                                                 
     ١٩٣                لعلي القاري  ص »              األسرار املرفوعة «   )١ (
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      بن               حمليي الدين                                                               تعلمت الطريق املؤدي إىل الكهرباء من كتاب الفتوحات املكية        
   " .   عريب

                                                                            إن الفتوحات املكية ببياا املليئ باألسرار موجودة يف أيدينا، صـحيح أن            
          ً                                                           هناك نقاشاً حول صحة استنباط الكهرباء واأللكترونات واملصباح الكهربـائي   
                                                                                من التعابري القرآنية احململة باألسرار، إال أن النقاش ال جيدي يف موضوع ظهـر              

      أو                                                                     إن اإلنسان يستطيع التوصل إىل الكثري من األسرار عن طريق الوالية            .       تأويله
                                                                             عن طريق البحث يف املختربات العلمية، فإن عجزنا حنن عن الوصول يف السابق             
            ً                                                                  وعجزنا حالياً فهذا يرجع إىل فقرنا يف التفكري املنطقي وضعف قلوبنا وعجـز             

                                  أو موالنا جالل الدين الرومي                  فهم ابن عريب                      إذ ليس من السهل       .                إرادتنا وعزمنا 
                             وهم من األشـخاص الـذي                                         أو بديع الزمان سعيد النورسي                      أو اإلمام الرباين  

                  فكيف نستطيع فهم     .      تشفوه                                                 سبقوا عصورهم، بل ليس من السهل إدراك ما اك        
             أو الشيخ                       أو الشيخ الكيالين                                   أو معروف الكرخي أو الشاذيل                     الشيخ النقشبندي 

            ، وكـانوا                                                           ، علما بأن كل هؤالء يعدون تالميذ يف مدرسة الرسول             َ   احلَراين
                                كانوا عشاق النـور فانفتحـت          ...                                         مثل الفراشات الدائرة حول نور مشعته       

          مـرات                          إنه رأى الرسـول                          يقول اإلمام السيوطي    .                        أعينهم على عامل الغيب   
                                            فإذا كانت عيوم قـد تفتحـت هكـذا           )١ ( .        يف املنام                         عديدة يف اليقظة وليس     

                                                  ، وإذا كانوا قد هرعوا إىل النور فبقوة جذبه                                        فبفضل ما تعلموه من الرسول      
.   

                                                 
     ١٥٨ / ٢          للنبهاين  »                   جامع كرامات األولياء «   )١ (
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                                                                         أما حنن فقد حبسنا ضمن سجن املكان ذي األبعاد الثالثة وضمن الزمـان             
                                                                                    الذي هو بعد نسيب، أما هم فقد اجتازوا أبعاد الزمان واملكان إىل بعد آخر ال              

                                           وسينشأ يف املستقبل إن شاء اهللا تعـاىل                                  هؤالء هم تالميذ الرسول       .      ندركه
                             ً      ً                      ليست من ساحيت، إذ لست إال شخصاً معجبـاً ـم وال                       إن الوالية   .       أمثاهلم

                                                                                 أستطيع أن أبلغ كعبهم، وإن شاء اهللا تعاىل ستنفتح الكثري من العيـون علـى               
   .              ن تصديق ما قلت                                الكثري من احلقائق، وعند ذلك سيعلنو

                                                      مرشد كبري إىل درجة أن تالميذه سبقوا اجلميـع يف                            إن الرسول حممد    
                 وإذا جرت األمور     .                                                           عامل الروح وتربية النفس وسبقوا كل مدعي اإلرشاد حاليا        

   " .                        إن مستقبل العامل لنـا     "  :                                                 يف سريها الطبيعي فإم يستطيعون القول من اآلن       
     ً                               أيضاً إىل درجـة أن اآلالف مـن                                                  أجل، إن حميي الدين بن عريب سحر الغرب       

  .             وأمثالـه                                                                      األملان وصلوا إىل نور اليقني عن طريق األنوار اليت نشرها ابن عريب           
            أو بديع                       أو اإلمام الرباين                    الل الدين الرومي          أو ج                                فإذا كان عبد القادر الكيالين    

          فهـذا                                                حيولون القلوب ويوجهوا حنو الرسول حممد                             الزمان سعيد النورسي  
   .                                                      بفضل القوة القدسية اليت استمدوها من مرشدهم ومن أستاذهم 

  -                                  مع أن بعضهم قد أفرط يف حقه       -    ً              رجالً يف القمة                     ل الدين الرومي         كان جال 
                                                                                     إال أنه كان من العمالقة الذين فتحوا قلوم على العامل الالائي وسبحوا بفكرهم             

                أمنوذجا لألخـالص        ...           ً                       لقد كان ممثالً للعشق والوجد اإلهلي         ...               يف عامل امللكوت  
                                                            املكتشفني لطرق الوصول إىل احلقيقة املطلقة والدالني عليهـا                             والتفاين، ومن أكرب    

                                        كما كان يف الوقت نفسه مـن أبطـال           .                                   بأسلوب ضرب األمثلة وإيراد القصص    
   .        وسحرها                               يستطيع بعصاه السحرية فتح القلوب   ..               الكلمة والبيان
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              أرباب البيان   . ج

   لء             وهناك شهود م    ...                             سلطان الفصحاء للعرب والعجم                لقد كان رسول اهللا 
                  وعبد اهللا بـن                      وكعب بن مالك                               ً                        الدنيا على ما نقول، فاعتباراً من حسان بن ثابت        

  مث     ...                       إىل اخلنساء بنت زهـرية         ومن لبيد  .                             إىل كعب بن زهري بن أيب سلمى       رواحة
                                                                                  من أدباء العصر األموي والعباسي والسلجوقي نرى أن مجيع أمراء البيان وفرسان            

                                                         يف أوج قمة البالغة ويزينون كالمهم ببيانه وبفصاحته                                البالغة يعدون الرسول    
     ...                                                           وبأقواله اجلامعة املانعة وال يقصرون يف إبداء االحترام والتوقري له

                           وينقل لنا حيدر بامـاد      .                                       هده بكل وضوح عند الشعراء اإليرانيني              وهذا نشا 
                            نرى يف التـاريخ اإلسـالمي       "  :  " )Goethe (      غوته   "                           هذا القول للشاعر األملاين     

                     وإيران بروز نبـوغ                 والسالجقة                                             والسيما يف العهود اليت حكم فيها العباسيون      
                                                                                شعراء عمالقة يف إيران، ولكن العامل اإلسالمي اختار من بني هؤالء أربعـة أو              

   " .                  مخسة من الشعراء فقط

                       ً      ً             وهو األديب الذي فتح عهـداً جديـداً يف         -   " )Goethe (      غوته   "        ويستمر  
                 لقد نبغ يف هذا     "  :                  يف كالمه فيقول   - " )Faust (       فاوست   "                      األدب األملاين بروايته    

      موالنا   :                                                ولكن العامل اإلسالمي اهتم خبمسة منهم فقط وهم         .                     البلد أدباء عمالقة  
                وأمهل البـاقني،     .          ونظامي     نوري      واأل             والفردوسي         ، وحافظ                   جالل الدين الرومي  
                                                       ومن الذين أمهلوا ومل يعتربوا من األدباء أشخاص متنيت           .                    أي مل يعدهم شعراء   

   " .                 ً           لو أنين كنت تلميذاً على أيديهم

                                        ولننبه إذن ملن نكيل املدائح وننفخ          ...                فهذه هي احلقيقة    !                 أجل، ال تندهشوا  
                ال يوجد هنـاك        ...                        إن كنا ال ندري فلندر      .   ..          ل عظماءنا                    فيهم كالبالون وم  
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                          ً           ، واألدب العثمـاين متـأثر كـثرياً         "               حافظ الـشريازي   "                    أديب غريب ال يقلد     
                                           أجل، فكل هؤالء األدباء سواء أكـانوا         "   ...    حافظ "                وبروح وعامل     "    حافظ "  بـ

        حيـث                                     كلهم من تالمذة مدرسـة الرسـول           ...   ً كاً               ً            إيرانيني أم عرباً أم أترا    
   .                                       استخدموا املعاين اليت تلقوها من هذه املدرسة

                                         كنت نويت أن أعرضها ولكين أقف هنا لكـي                           هناك أمور كثرية حوله     
   .                                   ومن بني هذه األمور اجلانب العسكري فيه     ...             ال أطيل الكالم
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  القسم الثالث
  
  
  

   هللا ال مثيل لرسول ا

ّ في حل    معضالت ال    
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                                  وهو قيامه حبل كـل املـشاكل                                                هناك بعد آخر يف فطنة رسولنا الكرمي        
                           بكل سهولة ويـسر وكأنـه   -              مهما كان نوعها-                           واملعضالت اليت تظهر أمامه     

                   هناك أمور مهمـة      .                                                           يستل شعرة من عجني، وهذا دليل من أدلة رسالته ونبوته         
   :                     نسطر بعضها فيما يأيت                                          جيب توفرها يف كل إداري ناجح ويف كل قائد وزعيم

  .                                                                          جيب أال تكون الرسالة اليت حيملها تتناقض مع احلياة أو تتصادم معها             . ١
                                 ً         ً                                 وجيب أن يكون مصرا على دعوته متمسكاً ا واثقاً أا صاحلة اآلن وستكون             

                                                       فكما يستطيع أي إنسان أن يشرح بكل ثقة ويصف بكل            .                 صاحلة يف املستقبل  
                                                 خيشى أن يتهم بالكذب يف شهادته تلك، ألنـه                                          دقة حادثة رآها بأم عينيه وال     

                                                                                 واثق من نفسه ومطمئن إىل قوله احلقيقة، كذلك ال بد أن يكـون القائـد أو                
  .             ً                                                      ً             الزعيم واثقاً نفس هذه الثقة من صحة الرسالة اليت حيملها وكوا حقا وخرياً            

                                                                     بل إن ثقته وحدها ال تكفي إذ جيب أال تكون رسالته متناقـضة مـع احليـاة     
   .                                         هلا، أي جيب أال تقف أمام رحى احلياة الدائرة       ومعاكسة

                                                                            على القائد أن يكثف جهوده لتربية وإعداد األفراد، وأن ينشغل علـى              . ٢
   .                                                   ً        الدوام مع العنصر اإلنساين، وأن تأخذ الثقافة حمال مرموقاً يف جهوده

                                                                         على القائد أن يعرف عناصر جمموعته معرفة جيدة، ويعرف ملن يعهـد              . ٣
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  .            ً                                                  ويعرف جيداً مدى قابليام واألعمال اليت يستطيعون إجنازها                      سؤولية معينة،  مب
                        ِ                                  خططه بشكل ال يرتعج من سرعِة وترية التخطيط ال الفرد             زن          ً        وعليه أيضاً أن ي   

   .                        ُ       االعتيادي يف اتمع وال أنشطُ األفراد

             وهذه املشاكل    .                                                         جيب أن يكون القائد منفتح الصدر حلل مشاكل أتباعه          . ٤
                                                              و عائليـة، أو إداريـة أو قانونيـة أو اقتـصادية أو                                      قد تكون مشاكل فردية أ    

   .                                   ً                      اجتماعية، فعلى القائد أن يكون قادراً على حل مجيع هذه املشاكل

                                                                    جيب أن تكون تعليمات القائد وأوامره وتوجيهاته من النـوع القابـل      . ٥
                                    ن التعليمات واالقتراحات اخلياليـة      ع                                               للتطبيق، فالقائد الناجح يبتعد على الدوام       

                                                                      كن تطبيقها، أي على القائد أن حيدس أحداث اليوم وموضوعاته مـن                     اليت ال مي  
                                                                             اليوم السابق، وأن حيدس أمور املستقبل منذ اليوم ويضع خططه على أسـاس             
                                                                                    هذه الرؤية البعيدة لكي ال تعرقل خطة اليوم احلايل التنفيـذ يف املـستقبل وإال               

       أجـل،    .   رى                                                           تضاربت أعمال اليوم وأعمال املستقبل وعملت إحدامها ضد األخ      
                                                                              فالقائد احلقيقي جيب أن حيدس ما ستؤول إليه احلوادث االجتماعية احلاليـة يف             

   .                                                         املستقبل، لكي ال تفسد املفاجآت املستقبلية أعماله وخططه احلالية

                                                                               إذن، إن املبادئ الواقعية وغري اخليالية للقائد جيب أال يسبقها الزمن، بـل             
                                   ها على الدوام، حبيث أن إنـسان                                                 جيب أن حتتفظ هذه املبادئ بنضارا وحيويت      

                                                                             كل عهد عندما يتوجه حنوها ويقبل عليها جيد فيهـا دواء ملـشاكله وحـال               
                                                                           ملعضالته كمن يشرب من ماء احلياة، وتكون هذه املبادئ عصية على الزمان،            

  .                                              ً                                  فال تتبدل بتبدل العصور والعهود، بل تزداد شباباً وحيوية على مر العـصور            
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                                                   سن من يطبق اقتراحاته وتعليماته ويعيشها بنفسه                                    ويكون على الدوام أفضل وأح    
   .              أدق تفاصيلها ي     ويراع

                                                                           عندما نطالع هذه املبادئ اليت هي بعض شروط القيادة الناجحة ونأخـذها            
                                                                               بنظر االعتبار نرى أن أفضل وأجنح قائد يف تاريخ اإلنسانية كلها هو حممد              

                                أيضا، ذلك ألنه كان قمة مل           بياء                                العظمى، وهذا يشمل مجيع األن                 صاحب الفطنة 
   .                                                         يصل إىل مستواها أحد يف تطبيق مجيع هذه املبادئ للقيادة الناجحة

                                                                              صحيح أننا نعتقد هذا من منطلق إمياننا، إال أن الغرب بدأ يـدرك هـذه               
  .                                                                        احلقيقة باستخدام احلاسبات والعقول األلكترونية، وهذا شـيء مفـرح لنـا       

                                                             دت بنظر الكثريين مفاجأة كبرية خالصتها وأساسها هي القيام                        واحلادثة اليت ع  
                                                            ً          بتثبيت األوصاف والصفات واملميزات اليت جعلت من أشخاص عديدين رجاالً          
                 ً                                                               عظماء وقادة كباراً مث إعطاء هذه املعلومات إىل العقول األلكترونية لكي تقوم            
                                                                      بترتيب تسلسل هؤالء العظماء حسب درجة عظمتهم، وبعد عمـل طويـل            

                   أجل، لقد ظهر هلم        ...                                                    شاق مت هذا األمر وظهر على الشاشة اسم رسولنا           و
                   واآلن لنتنـاول     )١ ( .                                                     أن أكرب قائد وأكرب زعيم وأعظم رجل هو رسول اهللا           

                                                                            هذه املبادئ اليت ذكرناها ونعطي حوهلا بعض األمثلـة الشاخـصة بعـد أن              
   :    ريدي              ذكرناها بشكل جت

                                                 
                     بتغذيـة احلاسـب      "            ميشيل هارات  "                                      قيام أحد الكتاب األمريكيني، وهو            إىل                 يشري الكاتب هنا     )١ (

                                                                                     األلكتروين باملعلومات الضرورية ملعرفة أهم مائة شخص أثروا يف التـاريخ اإلنـساين، فكـان       
  .  "The Hundred "                            وصدر كتاب حـول هـذا امسـه      .                      هو األول يف تلك القائمة         الرسول 

   )      املترجم (
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  :الفصل األول

   رسالة القائد والحياة  
                                                          مببادئ عديدة لإلنسانية، ومل يكـن أي مبـدأ منـها                              لقد أتى رسولنا    

                                               مث إنه ذكر هذه املبادئ وهو واثق منها متام           .                                    يتصادم مع احلياة أو يتناقض معها     
   .                                            الثقة ودون أن حيمل أي شك أو تردد أو ريبة حوهلا

             من اجلنة إىل       ...                     من العرش إىل الفرش       ...     ً ريباً                              تناول يف أحاديثه كل شيء تق     
                              تناول كل هذه األمور بالشرح         ...                                   من اإلنسان األول حىت يوم القيامة         ...     جهنم

                                                                 واهتم على األخص بشؤون أمته واحلوادث اآلتية املتعلقة ا حـىت             .        واإليضاح
                                 على شاشة تلفزيـون دون أي                                                      إنه عدد بعضها وأعطى هلا األمساء وكأنه يراها       

                   ً                                                        أجل، لقد كان واثقاً من كل ما يقوله، ذلك ألن اهللا تعاىل بسط أمام                . ش   تشو
    كان     ...                                         وأراه الشيء الكثري من ألواح القدر                     واإلمام املبني                      ناظريه الكتاب املبني  

ـ                  ذا                                                                                يرى ذلك مث يشرحه، لذا فمن الطبيعي أن تكون املبادئ اليت أتى ا مثل ه
   :                                      وما أمجل ما قاله سلطان الشعراء جنيب فاضل .                        الشخص العظيم مبادئ أبدية

     ...    ً    طبعاً لنا    ...         الغد لنا

   .         فاألبد لنا    ...                       إن أشرقت الشمس أو غربت

               وعندما نطـالع    .                                                          يشرح هذا الشاعر بكلماته هذه مدى ثقته مببدئه وعقيدته       
    ...                  ً           فإا تأخذ أبعاداً عميقة                                                 كلمات هذيني البيتني على ضوء دعوة الرسول      
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                                                  واأليام والسنني والعصور متضي، ولكن الرسالة اليت           ...                   الشمس تشرق وتغرب  
   .                     ستبقى خالدة إىل األبد                   أتى ا رسول اهللا حممد 

           ً        كان واثقاً وذا عزم   . أ

             فـاوض مـع          للت                 ً                      رمحه اهللا أن قريشاً قصدت أبا طالب                       يروي ابن إسحاق  
                      هؤالء أشراف قومك قد      :            وقال له           النيب                        فاستدعى أبو طالب             رسول اهللا   

      ً                 واثقاً مـن نفـسه                     كان رسول اهللا      .                                     اجتمعوا إليك ليعطوك وليأخذوا منك    
              وا ا العرب         حيكم                                    أريد منهم أن يقولوا كلمة واحدة      «  :                       ويعرف ما يريده فقال   

                             وما هي؟ فقال هلم رسول اهللا          ...                فديناك بأنفسنا   :                    ففرح القوم وقالوا    »  .      والعجم
 :  »       ا وفعالً حكموا العرب     )١ ( » .                العرب والعجم                                  قولوا ال إله إال اهللا متلكوا                 ً     

     ...      والعجم

                  وأمتنا األصـيلة      ...    سالم                                                وما أكثر الدول واألمم اليت أسرعت إىل ظالل اإل        
                         ً                             ً                      هذه انتبهت إىل اإلسالم مبكراً وأسرعت إليه قبل أحد عشر عـصراً دون أن              

                                             لقد أسرعت مجاعة تتألف من ألف خيمـة إىل             ..!       تأملوا    ...      ً     ً    وقتاً كثرياً     ضيع ت
               وهذا اإلقبـال     .                                                           اإلسالم يف ظرف سنة واحدة ودون أن يكون هناك أي إكراه          

                                                                          املخلص على اإلسالم هو الذي يسر هلم رفع راية اإلسـالم يف العـامل أمجـع              
                                     فظهر منهم محلة لراية اإلسالم مثلما          ...                                  ً      والدفاع عنه طوال عشرة قرون تقريباً     

                                                                  ومصعب والزبري وابن جحش من احلملة األوائل لراية اإلسـالم يف                    كان محزة 

                                                 
   »                 البداية والنهاية  «   ؛  ٥٩-  ٥٨ / ٢              البن هشام     »              السرية النبوية  «   ؛   ٣٦٢ / ١               لإلمام أمحد     »     املسند «   )١ (

     ٤٣٢ / ٢         للحاكم  »       املستدرك «   ؛   ١٥٢ / ٣        البن كثري 
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                               ليحملوا مسؤولية الذود عن                          ن سفوح جبال اهلماليا           جاءوا م     ...            عهد النيب   
                        ندعو اهللا تعاىل أن حيفظ هذه  (                                                 هذه الراية وعن هذا الدين طوال عصور وعصور         

    ).                                              األمة النجيبة يف طريق الدفاع عن اإلميان وعن القرآن

                       أن يتنازل عن شيء                                   يبلغ رسالة ربه بثقة دون                               أجل، لقد كان رسول اهللا      
         ً                                كان واثقاً من يومه ومن غده إذ يقول            ...                                      منها ودون أن يساوم على شيء منها      

                مثابة للناس                                                               إن اتبعتموين دانت لكم العرب والعجم وسيكون البيت احلرام         «    هلم  
                                                                   وعندما حان الوقت املناسب حتقق كل ما قاله هلم، ففي كل عـام               »    ...     وأمنا

                                                                           طوف املاليني من الناس حول البيت احلرام مثلما ينجذب الفـراش إىل هالـة             ي
                                                          هذا القول مل يكن هناك أي أمـارة أو إشـارة أو                                وحينما قال النيب      .      النور

                                                       أجل، فإن من الضروري أن يثق الزعيم والقائد مبـا              ...                       عالمة تؤيد هذا القول   
   .                              يقوله لكي ينشر الثقة بني اآلخرين

ِ        ِ       حادثة عِدي بن حاِتم                 يف املستدرك             ينقل احلاكم                 ـااليت سـبق وأن ذكر                            
                                          وعدي هو ابن حامت الطـائي املـشهور يف             ...                                وأستسمح القراء يف إعادا هنا    
                    حادثـة إسـالمه                              ينقل لنا عدي بن حامت      .                              التاريخ العريب بسخائه وجوده   

                         فلعلك إمنا مينعـك عـن       «  :                                وهو متردد فقال له النيب                        وكيف زار النيب    
  :         مث قـال    »  .                        ً     إنك ترى الناس علينا إلباً      .                            أنك ترى من حويل خصاصة          اإلسالم

ِ     هل رأيت اِحلرية   «               فليوشـكن أن    «  :                                 مل أرها وقد عرفت مكاا قـال        :    قلت  »  ؟         
ِ      الظعينة ترحل من اِحلرية                                                            بغري جوار حىت تطوف بالبيت، وليفتحن علينا كنـوز                           

                ن هرمز، ويوشك   ـ        كسرى ب  «  :   الـ     ؟ ق        ن هرمز ـ        كسرى ب   :       ، قلت  »    كسرى
                                  فرأيت الظغينـة ترحـل وأحلـف         :     وقال  »              ماله صدقة      يف  لـ        الرج         ن ال جيد   أ
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   )١ ( . قـ     و احلـ     وه      ول اهللا ـ                       ليفتحن الثانية بقول رس

                                                  خياطب بكل ثقة أصحابه والذين التفـوا مـن                               هكذا كان رسول اهللا     
                         أو الريبة حول مـا                    َ                                 ومل يكن يدور خبلَد أحدهم ذرة واحدة من الشك          .     حوله

   .                                                     يقوله، كما أن األيام كانت تؤيد ما يقوله عندما حيني أوانه

                      طلب األغنياء التمايز   . ب

                              ، وكـانوا يف األغلـب مـن                                      أول من استجابوا للرسول                  كان الفقراء 
                   دمغتهم يف بوتقـة                         من الذين حتجرت أ                      من مشركي قريش                        الشباب، أما األغنياء  

ـ  َ أَ  ر  و                              ولكن عندما ظهر سر اآليـة       .                             الكفر فكانوا يف عناء دائم     ي  ت    ـ الن        اس     
ي  د  خ  ُفْ  َ   أَ    ِ   اهللاِ   ِ يِن   ِ  ي دِ   ِ   فِ   َ ونَ ُ ل ْ و  ًاجا ً     ) أدرك هؤالء أيضاً ضرورة الـدخول        .  ) ٢  :      النصر                    ً              

     مـن      ...                         بداية كانوا من الشباب                                     ولكن معظم من كانوا حوله يف ال        .           يف دين اهللا  
   .              الشباب الفقراء

                                            ورؤوس القوم مرتاحني من هذا، فكـانوا         ا           وأغنياؤه                    ومل يكن أشراف مكة   
                           ً                                 ويطلبون منه أن خيصص هلم يوماً ال يدخل فيه أحد عليه                             يراجعون الرسول   

            وياسـر          وعمار  ل            أمثال بال                                         أي مل يكونوا يرغبون يف حضور الفقراء          ...     غريهم
        وألم   )٢ ( !                                ً                            ، فهم أشراف القوم فكيف جيلسون معاً مع الفقراء والدمهاء              وخباب

                                                                               اعتادوا يف ذلك اتمع على مثل هذا التصرف والسلوك فإم عدوا طلبهم هذا             
 طلباً اعتيادي          ً      ًا  ً وطبيعي        ًم          .  ً        ً  اً ومشروعاولكن األمر مل يكن كما يتصورونه، ومع أ                                             

                                                 
     ٥١٨ / ٤         للحاكم  »       املستدرك «   ؛   ٢٥٧ / ٤            لإلمام أمحد  »     املسند «   )١ (
     ١٢٩ / ٣          البن كثري  »                البداية والنهاية «   )٢ (
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                                                     الترحيب بطلبهم هذا إال أن اهللا تعاىل كان قـد                                       كانوا يتوقعون من الرسول     
ِ  ِّ       َ    ِ          والَ تطْرِد الَِّذين يدعونَ ربهم ِبالْغداِة والْعِشيِّ يِريدونَ وجهه                      ً        نبه نبيه قائالً له       ْ     ِ   ْ  ِ       َ        ِ َّ    ِ  ْ   َ  

ِ   ِ      ْ  َ   ٍ                ن ِحساِبِهم ِمن شيٍء وما ِمن ِحساِبك علَيِهم ِمن شيٍء فَتطْـردهم  َ                   ِ   ما علَيك مِ    َ     ِ   ِ    ِ      ٍ     ِ   ِ  ِ   ِ   
الظَّاِلِمني كُونَ ِمنفَت   ِ  ِ َّ      ِ َ  ُ  َ   ) ٥٢  :       األنعام  ( .   

                                                                  أنت رجل الشؤون واملهمات الكربى، فال تـشغل نفـسك باحلـسابات            
                  ألن هـذا ظلـم،         ...                        رجاء هداية األغنياء                                      الصغرية أمثال طرد املؤمنني الفقراء    

                                                       أجل، إن من الظلم أن تطرد الفقراء لكي يرضى عنك              ...                      وأنت بعيد عن الظلم   
   .                        منذ البداية يف هذا األمر-              وهو أعدل إنسان-                  وعصم اهللا تعاىل نبيه   .      غنياء  األ

       سك مع    ِ      ْ  واصِبر نفْ   :                فيقول لنبيه                                       ويتناول املوضوع نفسه يف سورة الكهف     
             ِريـدت مهنع اكنيع دعالَ تو ههجونَ وِريدِشيِّ يالْعاِة ودم ِبالْغهبونَ رعدي الَِّذين                 ِ                  َ        َ    ِ   ِّ  ِ  ْ     ِ   ْ  ِ       َ        ِ َّ  
                هـركَـانَ أَمو اهوه عباتا ون ِذكِْرنع ها قَلْبأَغْفَلْن نم ِطعالَ تا ويناِة الديةَ الْحِزين                     َ  َ  َ                ِ ْ  ِ       ْ َ    ْ َ ْ َ       ِ   َ           ِ   ْ   َ   ِ 

   . )  ٢٨  :     لكهف ا (   ُ   ً فُرطاً

                                                    كن مع الذين يدعون رم ويذكرونه على الـدوام،           :            يقول له             كان القرآن 
                                                                        وال تصرف نظرك عنهم إىل غريهم، وعاشر هؤالء ألن رمحة اهللا معهم، فقـد              

          وخباب        وعلي           أو بالل             أو ياسر            بفضل عمار     ...                            يرحم اهللا الناس بفضل هؤالء    
                                                                     ، فهؤالء هم مطمح أنظار الرمحة اإلهلية وقد يدفع م اهللا الباليـا                        وابن مسعود 

                 يقـول هـذا يف               الكرمي              كان القرآن   .                                      فكأم يقومون بوظيفة مانعة الصواعق    
      ولكنه     ...                                                                   الوقت الذي مل يكن حول الرسول سوى أربعة أو مخسة من الفقراء           

                 ً       ً                                                        مع هذا كان متفائالً وواثقاً من املستقبل ويؤمن بأن معظم هـؤالء املتمـردين              
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         فـوق                                                                     العتاة سيسلسون قيادهم وسيقبلون على اإلسالم وسيـضعون القـرآن         
                                                                          ، لذا فلماذا يقوم بطرد املؤمنني الفقراء املتحلقني من حوله من أجـل                   رؤوسهم

  :                                            إبعاد هؤالء عنه وهو الذي كان يقـول                                       هؤالء؟ مث كيف يستطيع الرسول      
   )١ ( » .    لمان    وس       وعمار    علي  :                       إن اجلنة لتشتاق إىل ثالثة «

      تشتاق     ...                                                                 أجل، فبينما يشتاق اجلميع إىل اجلنة فإن اجلنة تشتاق إىل هؤالء          
                                                                             إليهم كما يشتاق العاشق إىل معشوقه، وكما تشتاق العني إىل اجلمال وكمـا             

   .                                         يشتاق الوجدان إىل الرؤية والقلب إىل املشاهدة

                                  ط به هو باملستوى الذي يستطيتع            احملي    نفر                                 سيد املرسلني يعلم أن هذا ال         كان
                                                                             أن حيكم العامل وأن جيري انقالبا كبريا فيه، لذا كان يتصرف حـسب علمـه               
                                                                                هذا، لذ مل يكن يشك حلظة واحدة أن الدنيا كلها من شرقها إىل غرا ستدين               
                                         ً                                          باملبادئ وباحلقائق اليت جاء ا، إذ كان واثقاً من إجناز اهللا تعاىل وعـده لـه                

                                                              ومن مث رد طلب املشركني ومل يلق هلم باال، بل أحاط هؤالء              .             ومطمئنا لذلك 
   .                      حببه واحتضنهم برعايته       الفقراء

                                                 
    ٣٣          ، املناقب،        الترمذي   )١ (
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   :           الفصل الثاين

   نصر اإلنسانيالقائد والع
                                                          العنصر اإلنساين طوال حياته السنية، حىت أنه عنـدما                           مل يهمل الرسول    

                         وقت ذاته احملافظة علـى                                                         كان يرسل بعضهم إىل جبهة القتال كان حياول يف ال         
                      وما كـان ميكـن أن        .                                     األمور الثقافية والعلمية لإلنسان        لبعض                املستوى الرفيع   

  ِ   ْ   َ  َ      َ   وما كَانَ الْمؤِمنونَ     :                      ً      الكرمي كان خياطبه قائالً                   ذلك ألن القرآن    .              يكون إال هذا  
ِ            نهم طَآِئفَةٌ ِليتفَقَّهوا ِفي الدِّيِن وِلينـِذروا        ِ   ِ ِّ ُ    ِ  َ   َ  َ َ  ً َّ  َ      ِ  ٍَ   ِ        ِلينِفروا كَآفَّةً فَلَوالَ نفَر ِمن كُلِّ ِفرقٍَة مِ          ِ    ِ  ِّ      ِ    َّ َ   ِ  ٌ َ  ِ َ     
ِ   َ      َّ  َ    َ قَومهم ِإذَا رجعوا ِإلَيِهم لَعلَّهم يحذَرونَ  َ ِ         َ  ِ     َ   ) ١٢٢  :       التوبة   ( .   

                                                                              أجل، فعندما جياهد املؤمنون جيب أن تبقى طائفة منهم يف الوراء لكي تتفقه             
       فرض                    عندما يكون اجلهاد                                                          يف الدين ولكي تقوم بنقل تعاليم الدين إليهم، فحىت          

                                                                           عني جيب أن تبقى أبواب بيوت الثقافة مفتوحة على مصاريعها، ولو سـدت             
                                                                               مجيع أبواب معاهد العلم والثقافة عندما حييط األعداء بالبالد من كل جانـب             
                                                                                   فإنه حىت لو مت إحراز النصر من الناحية املادية فإن البالد تكون قـد خـسرت                

                                             لذا، فإن اإلسالم يوصي بأن تبقى طائفة من          .                    سم العلم والثقافة                  الشيء الكثري با  
                                                                            الناس وال تذهب إىل جبهات القتال حىت يف مثل هذه الظروف غري الطبيعيـة              

                     مواصلة التعبئـة                         فلم يهمل رسول اهللا       .                           وا ملسائل العلم والثقافة    غ         لكي يتفر 
      ا إىل                                                                          العلمية والثقافية حىت يف أصعب الظروف، إذ كـرس الـذين مل يـذهبو             

                 ً                           ، وكما قلنا سابقاً فإنه بينما كان عدد                        للمدارسة والعلم                        جبهات القتال أنفسهم    
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                                                                                الذين يقرأون ويكتبون يف بداية الدعوة اإلسالمية يعدون على أصابع اليـد مل             
                                                        ً                            يبق هناك فرد واحد ال يعرف القراءة والكتابة بعد عشرين عاماً من بدء الدعوة              

   .     رسول                               اإلسالمية وكان هذا نتيجة جلهود ال

                                                                        أجل، إنه مل يهمل يف أي وقت من األوقات االهتمام بالعنصر اإلنـساين،             
                                                                          وعرف كيف يريب الفرد من مجيع جوانبه ويريب األمة تربية صحيحة وسليمة،            
                                                                                    علم وأمر بالتعليم، وقلب األشياء النظرية إىل أمور فعلية وقام بنفسه بوظيفـة             

                               يف دنيا خامدة وبـني مجاعـات                                                     معلم فرىب التالميذ، فأنشأ جمتمع علم وإميان        
   .     هامدة

                                                                      وبعد املنشئ واملعماري األول يستطيع اتمع أن يستخرج اإلداريني مـن           
   .                   ن أنشأ وعمر أول مرة    َّ                     ِ   ري أنَّ الفضل يف كل ذلك يعود ِلم غ           بني أفراده، 

                                                                             أجل، إن اتمع املنفتح على العلم وعلى الفكر وعلى التقنية يدار من قبـل          
           فإن وجـد     .                      ً                         ا اتمع ويكونون دائماً من زبدة هذا اتمع                       أشخاص ميثلون هذ  

        ويـشرح    .                                                                   العمل والثقافة والتقنية فإن الزبدة تتشكل على الدوام يف هذا اتمع   
              َّ    كما تكونوا يـولَّى   «  :                                           هذا األمر بكلمات وجيزة وجامعة فيقول                رسول اهللا   

   )١ ( » .     عليكم

                                                          مية عديدة تم بالعنصر اإلنساين وتشوق على هذا االهتمام                       هناك آيات كر  
                                                                ومبطالعة هذه اآليات بأمجعها يتوضح مدى االهتمام الذي يبديـه            .            وتدعو إليه 

                                                    ولكوننا ال نريد تدقيق هذا املوضوع والـدخول إىل           .                      الدين اإلسالمي لإلنسان  
                                                 

    ٨٩ / ٦         للهندي  »        ز العمالـ   كن «   )١ (
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   .           مبسطة عنه                                                         تفاصيله فإننا نكتفي هنا باإلشارة إىل آية أو آيتني إلعطاء فكرة

            ـِننَ عـوهنيوِف ورعونَ ِبالْمرأْميِر ويونَ ِإلَى الْخعدةٌ يأُم كُن ِمنكُملْتو               ِ   َ        ِ     ْ  ِ  َ    ْ     ِ   ْ    َ ِ  َ      ٌ  ُ   ُ  ِ   ُ  ْ  
ِ     ِْ  ْ        ِ َ  ُ   َ    الْمنكَِر وأُولَـِئك هم الْمفِْلحونَ    َ   ْ    )  و    )   ١٠٤  :          آل عمران            ـٍةأُم ـريخ مكُنـت          ٍ  ُ         ُ 

    هنتوِف ورعونَ ِبالْمرأْماِس تِللن تِرجأُخ           ِ     ْ  ِ  َ    ْ    ِ    ِ     ِ  ُ       ِـونَ ِبـاهللاِمنؤتنكَِر وِن الْمنَ عو         ِ   ِ َ   ِ      ِ َ   ْ    ِ   َ    )  آل   
    ).   ١١٠  :      عمران

   .                                                                 هذه اآليات وأشباهها مهمة جدا من زاوية اهتمام اإلسالم باإلنسان وبالعلم

                                                                    لقد تناول اإلسالم قلب اإلنسان وروحه ومشاعره وعواطفـه وتفكـريه           
     بـل    .  ن                      ال إمهال وال عدم تواز        ...                                           بشكل متوازن ووجهها حنو الغاية من خلقه      

                                                                            التوجه ذه املشاعر واألحاسيس بأمجعها ملشاهدة ما وراء أستار الوجود، ومل           
                                                                هذا األمر طوال حياته السنية، وهذا شيء مهـم بالنـسبة                          يهمل الرسول   

   .      للمرشد

                                                                       فكم من مرشدين مل يستطيعوا استغالل العناصر البـشرية واإلمكانيـات           
                           أنفسهم من الوقـوع يف           صيانة                 أي مل يستطيعوا        ...                           املتاحة هلم فواجهوا الفشل   

                                            فالذين مألوا الشوارع مبظاهرات الشباب إمنا        .                     على أبواب النصر    م          األخطاء وه 
                                               ولكن خماطبة املشاعر وحدها ال تنفع يف االعمال          .                            خاطبوا املشاعر واهتموا ا   

            ً            مل يفكر أبداً يف مجع                                        ً                     اليت تتطلب االستمرارية والدوام، علماً بأن رسول اهللا         
                                                               بإثارة مشاعرهم وعواطفهم، ذلك ألن هؤالء الذين يتجمعون مبثل                      الناس خلفه   

                                                                                  هذه العاطفة ميكن أن ينفضوا عنه نتيجة عاطفة أخرى فيبقى وحيدا، بينمـا مل              
    ...                                               عنه حىت يف أحلك الساعات وأصعبها وأثقلها                              يتخل أصحاب رسول اهللا     
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        يله ويف                                                                         دع عنك التخلي عنه، بل كانوا يفدونه بأرواحهم ويعدون املوت يف سب           
   .                      سبيل دعوته أمنية حيام

                   ً       ً                                  إذا كان بلد ما بلداً معموراً فهو معمور بإنسانه، وهذا            :                  ولنرجع إىل الصدد  
                                                         ، فاألفراد الذين بعثهم إىل خمتلف أقطار األرض أبـدوا                                هو ما فعله الرسول     

                                                                              دراية وحنكة يف إدارة الدولة والشعوب ومل يقصروا يف فـتح املـدارس ودور              
            وإعـداد                   أصحابه وتنشئتهم                  جنح يف تربية                            يظهر لنا أن الرسول                   العلم، وهذا   

                                   الذي هو اللبنة األوىل يف أي عمل                       أوىل اإلنسان                       واألهم من ذلك أنه       ...       تابعيه
   .                    ِ           إصالحي عنايته حىت يِعده ألصعب املهام
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   :            الفصل الثالث

القائد واستخدام الكفاءات في المكان 
   المناسب

                                        به ومن اتبعه بشكل صحيح، فوضع كـال               أصحا                      لقد استخدم الرسول    
                     فمن املؤكد أنـه               ً            ينتدب أحداً ملهمة ما،                                         منهم يف مكانه املناسب، وعندما كان       

                                                                          كان أنسب األشخاص املوجودين لتلك املهمة وإجراءاته شاهدة على هذا، إىل           
                                                                                    درجة أنه لو مل يكن هناك دليل آخر على نبوته لكان اكتشافه لقابليات األفراد              

                                                              فرد منهم يف موضعه الصحيح ويف مكانه املناسب وإعطاء كل                       واستعمال كل 
                                                                                   واحد منهم الوظيفة املناسبة واملالئمة له لالستفادة القصوى من قابلياته وطاقاته           
                                                                           وعدم وقوعه يف أي خطأ يف هـذا املوضـوع، أي اسـتمراره يف اسـتخدام                

   اء              هذا باسـتثن  -                                                           األشخاص يف الوظائف اليت وكلها إليهم حىت أواخر أعمارهم          
                                      ً                                     احلاالت اليت استخدم بعضهم ملدة مؤقتة تألفاً لقلـوم ومراعـاة حلـاالم             

    حممد  ”  :      ً      ً                                                      دليالً قائماً بذاته على هذه النبوة حبيث ال منلك إال أن تف            -       النفسية
   “ .       رسول اهللا

                                                                    لقد حفلت املرحلة األوىل لإلسالم باآلالم وباحملن وبأيام شديدة قاسية، ففي      
              وما كـان يف        ...                  ً       املؤمنني أربعني شخصاً فقط                    سنوات بلغ عدد      )  ٦- ٥ (     ظرف  

      حىت أن   :                         ً                                     اإلمكان آنذاك أن حتدث شخصاً حول اإلسالم دون أن ختاطر حبياتك         
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                                       ضرب مرات عديدة وأغمي عليه مـن                   الصديق       ً                   شخصاً يف مكانة أيب بكر    
                           القوي اجلبار الذي كان               هذا الرجل     ...               بن اخلطاب           وعمر  )١ (          شدة الضرب 

                                فإذا كان الظلم والقهر قد       )٢ ( .                                          يصارع اجلمل، ضرب مرات عديدة وديس عليه      
                     فتصوروا أنتم حـال      .                                                وصال إىل هذا املستوى مع هؤالء األشخاص املعروفني       

   .               اآلخرين من الناس

                              مع كـل واحـد معاملـة                                                    يف هذا اجلو القامت واملكفهر تعامل الرسول        
                                إىل احلبشة، ومل يأمر كـذلك                باهلجرة          وعمر        با بكر                         خاصة، فلم يأمر مثال أ    

          ً                                                                    عليا وزبرياً لصغر سنهما، ذلك ألن أمثال هؤالء كانوا من الذين يـستطيعون             
   .                حتمل ما جيري يف مكة

                                                   بنية حنيفة، وكان من الصعب عليه أن يتحمـل               ذا                       كان عثمان بن عفان   
                                      ، مث كان هو أفضل من يستطيع محاية                                                 ذلك اجلو القاسي الذي كان يعصف يف مكة       

   )٣ ( .                           ذه املهمة وأرسله إىل احلبشة                                املسلمني يف احلبشة، لذا كلفه الرسول 

   :                      إليكم مناذج من هذا األمر

                 أبو ذر الغفاري   - أ

                                    مث أعلن إسالمه، ولكن وجود مثل                 إىل مكة              الغفاري    ر    ً             فمثالً جاء أبو ذ   
                                                                            هذا الشخص ذي املشاعر الفوارة والعواطف املتأججة يف مكة آنذاك مل يكـن             

                                                 
    ٤١-  ٤٠ / ٣          البن كثري  »                البداية والنهاية «   )١ (
     ٢٣٤ / ١           البن هشام  »             السرية النبوية «   ؛   ١٠٢ / ٣          البن كثري  »                البداية والنهاية «   )٢ (
    ٨٤ / ٣          البن كثري  »        والنهاية        البداية  «   ؛   ٢٤٤ / ١           البن هشام  »             السرية النبوية «   )٣ (
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                                    بالرجوع إىل قبيلتـه والقيـام             ً        ً                                   مناسباً بل ضاراً له ولغريه، لذا أمره الرسول         
  »  .                                     جع إىل قومك فأخربهم حىت يأتيك أمري        ار «  :                             مبهمة اإلرشاد هناك وقال له    

   )١ ( .                إال بعد فتح خيرب                              فرجع إىل قومه ومل يأت إىل الرسول 

                  إىل درجة قـد                                      ومن أنصار العدالة االجتماعية     )٢ (      ً          عابداً زاهدا،              كان أبو ذر  
                                                                             حتري علماء االجتماع احلاليني، وهو يف نظر البعض منهم أول من طرح الفكـر              

                      ما الفقر؟ وكيف ميكن      .                                        لندع أفكارهم هذه هلم ولنرجع ونتساءل       .         االشتراكي
       لـذين                                                   أول بطل طرح هذا األمر، وهو أحد الثالثة ا                                حماربته؟ كان أبو ذر   

      ففـي    .                                                      ومع ذلك فإنه عندما جاءه يطلـب اإلمـارة رده           )٣ ( .               تشتاق هلم اجلنة  
   أال   !                 يـا رسـول اهللا      :    قلت  :    قال  :              عن أيب ذر                               احلديث الوارد يف صحيح مسلم    

  .            إنك ضـعيف    !   ذر         يا أبا    «  :                              فضرب بيده على منكيب مث قال       :              تستعملين؟ قال 
                                                                                    وإا أمانة وإا يوم القيامة خزي وندامة إال من أخذها حبقها وأدى الذي عليه              

   )٤ ( » .    فيها

                                           ، مل يقل القول نفسه أليب بكر أو لعمر                        هذا أليب ذر                     عندما قال النيب    
   ما عندما أمسك بيده اليمىن يد                           ، على العكس من ذلك فقد أشار إىل إمار                                                             

                  إن يل وزيرين من     «  :        وقال               بن اخلطاب                             وبيده اليسرى يد عمر             أيب بكر 

                                                 
       البن   »                 البداية والنهاية  «   ؛   ١٣٣-   ١٣٢                    ، فضائل الصحابة،        مسلم   ؛  ٣٣                   ، مناقب األنصار،           البخاري   )١ (

    ٤٧-  ٤٥ / ٣    كثري 
    ٦٢ / ٤          البن حجر  »      اإلصابة «   ؛   ٣٣٠ / ٩          للهيثمي  »           جممع الزوائد «   )٢ (
     ٣٣٠ / ٩          للهيثمي  »           جممع الزوائد «   )٣ (
     ١٧٣ / ٥      م أمحد       لإلما »     املسند «   ؛  ١٧  ،   ١٦          ، اإلمارة،     مسلم   )٤ (
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        جربيـل                               فوزيراي من أهـل الـسماء         .                          ووزيرين من أهل األرض               أهل السماء 
   )١ ( » .      وعمر              ل األرض أبو بكرـ          راي من أهـ       ووزي        وميكائيل

                                                                          ومن ناحية أخرى فقد اطلع من وراء ستار الغيب إىل خالفـة الـصحابة              
                 وعندما جاء ذكر     .            مياءات حوهلا                                           األربعة الراشدين وأعطى بعض اإلشارات واإل     

   )٢ ( » .                                           ائذن له وبشره باجلنة مع بلـوى تـصيبه         «  :         قال                    عثمان بن عفان  
   .      ً                               وفعالً أحاطت الباليا بأواخر خالفة عثمان

                                  بل كان يعرفهم أكثر مما يعرفون          ...               معرفة جيدة        صحابته                 أجل، كان يعرف    
                       ً                                                              هم أنفسهم، فلم خيطئ أبداً عند إسناد املهمات إىل أي فرد منهم، فقد يعتقد أبو               

                                      كان يعرف أبا ذر أكثر مما يعرف                                              أنه أهل لإلمارة، ولكن رسول اهللا            ذر
                                  وإا أمانة وإا يوم القيامـة        .          إنك ضعيف   !      ذر        يا أبا  «  :                       نفسه، لذا قال له           أبو ذر 

   .              ً             واآلن لنعط مثاالً حول هذا األمر  .     ؤمره               قال له هذا ومل ي  »    ...          خزي وندامة

               عمرو بن عبسة   - ب

              أنه جـاء                         عن عمرو بن عبسة                  ابن حنبل          ومسند                   جاء يف صحيح مسلم   
           وما نـيب؟     :     فقلت  »  .       أنا نيب  «  :              ما أنت؟ قال    :                        مبكة فقال له بغلظة              إىل النيب   

           لة األرحام           أرسلين بص  «  :                       وبأي شيء أرسلك؟ قال     :    قلت  »  .         أرسلين اهللا  «  :    قال
         فمن معك    :        قلت له   »   يءـ     ه ش ـ      رك ب ـ                        وأن يوحد اهللا ال يش       انـ           وكسر األوث 

  .                 ممن آمن بـه           وبالل                           قال ومعه يومئذ أبو بكر      »        ر وعبد ـ  ح «  :               على هذا؟ قال  

                                                 
    ١٥ /  ١٣  ،    ٥٦٣ /  ١١         للهندي  »        ز العمالـ   كن «   )١ (
    ٢٩                 ، فضائل الصحابة،     مسلم   ؛ ٧- ٥                    ، فضائل أصحاب النيب،        البخاري   )٢ (
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   .        إين متبعك  :     فقلت

                     يف حاجة ماسة إىل                                              يف العهد املكي ويف وقت كان الرسول                 حدث هذا 
                         كان يعلم من يستعمل                                                           أي رجل فرد يقف جبانبه ليزداد قوة، ولكن الرسول          

                                                                                وأين يستعمل ذلك الشخص، وما املهمة اليت يعهدها إليه، لذا فقد قال لعمرو             
                                             قال له أن يرجع إىل قومه ألنه لن يستطيع             ...           الغفاري                    ما قاله أليب ذر            بن عبسة 

                      إنك ال تستطيع ذلـك      «  :    قال  :                                 ومقاومة الظلم واإلرهاب فيها                 املكوث يف مكة  
                                                               أال ترى حايل وحال الناس؟ ولكن ارجع إىل أهلك فإذا مسعت يب              .          يومك هذا 

   »  تين          قد ظهرت فأ

                           ومـرت الـسنوات وبـدأت          ...                        إذ رجع عمرو إىل قومه        ...           وهكذا كان 
                                ً           وعلى املسلمني، وبلغت أنباؤهـا عمـراً                                       االنتصارات تتواىل على الرسول     

                                  حيث كان الـنيب هنـاك مـع                                       املنورة وقصد املسجد النبوي                     فتوجه إىل املدينة  
               يا رسـول اهللا      :                                 فقدمت املدينة فدخلت عليه فقلت      :                لنتابع الرواية     ...       أصحابه

   )١ ( » .                             نعم، ألست أنت الذي أتيتين مبكة؟ «  :            أتعرفين؟ قال

        ّ                           ألن تذكّر عمرو للحادثة يف مكـة          ...                                واندهش عمرو من ذاكرة النيب      
                                     ثة اليت تعد أهم حادثة يف حياتـه                                                    ليس مهما، ألنه ال ميكن أن ينسى هذه احلاد        

                                  ، فقد مرت عليه حوادث مـشاة                                              ولكن الوضع خيتلف بالنسبة لرسول اهللا       
                                                                          عديدة ضمن هذه السنوات العديدة احلافلة باآلالم وباملشقات، فكـان مـن            
                    ً                                                         الغريب أن يتذكر وجهاً رآه ملدة مخس دقائق فقط بعد كل هـذه الـسنوات               

                                                 
     ١١٢ / ٤            لإلمام أمحد  »     املسند «   ؛   ٢٩٤                ، صالة املسافرين،     مسلم   )١ (
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                    تذكره حاملا رآه                  ولكن الرسول     .      دقائه                                   الثقيلة اليت تنسي الشخص أقرب أص     
          وأبـو                                    ولو مل يأت إليه عمرو بن عبسة        .                                        ألنه مل يكن ينسى أي إنسان ارتبط به       

   .                                                       بعد فتح مكة ألرسل يف طلبهما، ألن النصر إمنا مت بعد فتح مكة    ذر

                ذلك ألنه كـان      .                                                       ل، لقد كان يعرف أتباعه أكثر مما نعرف حنن أوالدنا           أج
                                                                               لكل إنسان مكانه اخلاص يف قلبه، ألن مثل هذه املعرفة كانت ضرورية له لكي              

   .                                                               يستطيع أن يوكل املهمات إىل أصحاا الذين يستطيعون إجنازها ومحل عبئها

ـ                  م بكـادره                                                              هل هناك يف التاريخ قائد آخر كان على هذا القدر مـن العل
            ً       ً           مل يكن قائداً وزعيماً فقط                         ذلك ألن رسول اهللا         ...               ؟ ال أظن ذلك     ..       وأتباعه

   .                                              بل نبيا أيضا، وكل كالمنا يدور حول حمور نبوته هذه

         جليبيب   - ج

                             وكان ككل شاب آخر يف مثل هـذا      ...                    ً            كنا قد تكلمنا سابقاً عن جليبيب  
                                     اه اجلنس اآلخر، وقد فهم الرسول                                             العمر يتعرض لبعض املشاكل النفسية جت     

                                       استطاع ببيانه الساحر أن يقنعـه                       ولكن رسول اهللا      .                      مشكلته هذه ودعا له   
   )١ ( .                 بترك هذا مث دعا له

                             عن أيب بـرزة األسـلمي أن         .                                         أصبح جليبيب من أعف الشباب يف املدينة      
         ال يدخلن    :           قلت المرأيت                                                          جليبيبا كان امرأ يدخل على النساء مير ن ويالعبهن ف         

                   وكانت األنصار إذا     :    قال  .                                       فإنه إن دخل عليكم ألفعلن وألفعلن                   عليكم جليبيب 

                                                 
     ٢٥٧-   ٢٥٦ / ٥            لإلمام أمحد  »     املسند «   )١ (
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ـِّم مل يزوجها حىت يعلم هل للنيب                فقال   .                     فيها حاجة أم ال                   ِّ  َ                                كان ألحدهم أَي
               وكرامـة يـا         نعم    :     فقال  »            زوجين ابنتك  «  :                    لرجل من األنصار             رسول اهللا   

               فلمن يا رسول     :    قال  »                       إين لست أريدها لنفسي    «  :     فقال  .                     رسول اهللا، ونعم عيين   
  :                   فأتى أمها فقـال     .                          يا رسول اهللا أشاور أمها      :          قال فقال   »  ُ     جلُليبيب «  :         اهللا؟ قال 

                إنه ليس خيطبـها    :     فقال  .               نعم ونعمة عيين   :      فقالت  .              خيطب ابنتك            رسول اهللا   
          ِ             ِ             ِ            أجليبيب إِنيه أجليبيب إِنيه أجليبيب إِنيه؟ ال         :      فقالت  .            ُ       إمنا خيطبها جلُليبيب         لنفسه  
                         ليخربه مبا قالت أمها                                           فلما أراد أن يقوم ليأيت رسول اهللا          .                اهللا ال تزوجه       لعمر

                      أتردون على رسول اهللا      :                                      من خطبين إليكم؟ فأخربا أمها فقالت       :             قالت اجلارية 
  عين               أمره؟ ادفعوين فإنه مل يضي                     .        فانطلق أبوها إىل رسول اهللا                               فأخربه قال              :  

       فلمـا    :                    يف غزوة له قال                    فخرج رسول اهللا      :    قال  .                          شأنك ا فزوجها جليبيبا   
                  نفقد فالنا ونفقد     :      قالوا  »                     هل تفقدون من أحد؟    «  :                            أفاء اهللا عليه قال ألصحابه    

              لكـين أفقـد     «  :    قال  .  ال  :      قالوا  »                فقدون من أحد؟               انظروا هل ت   «  :    قال  .     فالنا
                                    فطلبوه فوجدوه إىل جنب سبعة قـد         :    قال  »                   فاطلبوه يف القتلى   «  :    قال  »        ً جليبيباً

                          سبعة قـد قتلـهم مث                                        يا رسول اهللا ها هو ذا إىل جنب         :       فقالوا  .                قتلهم مث قتلوه  
  ،                   هذا مين وأنا منه     .                     قتل سبعة، مث قتلوه    «  :                    فقام عليه فقال                فأتاه النيب     .      قتلوه

                                                             مرتني أو ثالثا مث وضعه رسول اهللا على ساعديه وحفر له ما              »                   هذا مين وأنا منه   
   )١ ( .     قربه          ، مث وضعه يف                         له سرير إال ساعدا رسول اهللا 

                                                            إذ مل يكن ينسى أيا من أتباعه وأصدقائه، ألنه كان رمز               ...              أجل، مل ينسه  
   .      الوفاء

                                                 
     ٤٢٥  ،    ٤٢٢ / ٤  ،    ١٣٦ / ٢             لإلمام أمحد »     املسند «   ؛   ١٣١                 ، فضائل الصحابة،     مسلم   )١ (
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               بن أيب طالب    علي  - د

                                                      قائمة واحلصار مستمرا، ولكن األيام مضت دون إحراز                       كانت معركة خيرب  
                 ً            طني هذه الراية رجالً يفـتح      ُ  ُألع «  :                              ويف أحد األيام قال الرسول        .          أي نتيجة 

   )١ (               ُ  َ     فبات الناس يـدوكُونَ     »                                                على يديه، حيب اهللا ورسوله وحيبه اهللا ورسوله          اهللا
                 كلهم يرجـون                                                                  ليلتهم أيهم يعطاها فلما أصبح الناس غدوا على رسول اهللا           

      يشتكي   !                 هو يا رسول اهللا     :       فقالوا  »                 بن أيب طالب؟            أين علي  «  :                 أن يعطاها فقال  
                         يف عينيه ودعا له فربأ حىت                ُ                      فأرسلوا إليه فأُيت به فبصق رسول اهللا       :    قال  .      عينيه

          بن أيب                  على يد علي        ً             وفعالً فتحت خيرب    )٢ ( .                                    كأن مل يكن به وجع فأعطاه الراية      
    ...                                         فما من أحد كلفه مبهمته إال وأجنزها                                وحتققت نبوءة الرسول           طالب  

     ً               ً          وفعالً أصبح خالد سيفاً من       )٣ (               إنه سيف اهللا         ً                           فمثالً قال عن خالد بن الوليد     
            الـصديق                                                                          سيوف اهللا، فما من معركة دخلها إال وانتصر فيها، لذا قال أبو بكر            

 :  " ٤ ( " .                         مل تلد األمهات رجال مثل خالد(   

             ً                      التميمي أيضاً وظائف مهمة أجنز             َ  َ               إىل القَعقَاع بن عمرو                   وأودع الرسول   
   )٥ ( " .                   ال يهزم جيش فيه مثله "  :        يف حقه                            مجيعها بنجاح حىت قال أبو بكر

               عـشر مـن      ة                  عشر أو الثامن    ة      ً                            قائداً على جيش وهو يف السابع                 وعين أسامة 

                                                 
   )      املترجم   . (                    خيوضون ويتحدثون يف ذلك  :     ُ  َ يدوكُونَ   )١ (
    ٣٤                 ، فضائل الصحابة،     مسلم   ؛ ٩                    ، فضائل أصحاب النيب،        البخاري   )٢ (
    ٢٥                    ، فضائل أصحاب النيب،        البخاري   )٣ (
     ٢٩٣                  خلالد حممد خالد  ص »               رجال حول الرسول «   )٤ (
     ٢٤٠-   ٢٣٩ / ٣          البن حجر  »      اإلصابة «   )٥ (
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                                         ً              ، وقد أظهر أسامة طوال حياته أنه كان أهالً ملثل هـذا                            عمره، وأرسله إىل مؤتة   
   )١ ( .     املوقع

             رضي اهللا عنهن                 الزوجات الطاهرات   - ه

                                                 ً      ً                     كان اختياره لزوجاته من بني املئات من النساء اختياراً موفقـاً يـستحق             
                                                            إذ كان عليه أن خيتار زوجات يستطعن حتمل عبء مـسؤولية             .             الوقوف عنده 

                            فقد بينت األيام أـن مـن       .                            ً     ً                أمومتهن للمؤمنني، وكان مصيباً متاماً يف اختياره      
                                                           ملصفى، فقد أصبحن مرشدات ومعلمات وخدمن اإلسـالم خدمـة                  الذهب ا 

                                                                                 كبرية، وقمن بوظيفة التبليغ واإلرشاد للعديد من الرجال العظام الذين ازدمحوا           
             بن كيـسان          وطاووس                                  فكم من زاهد وعابد وعامل أمثال مسروق  .            على أبوان 

                                                                            بن أيب رباح أخذوا الدروس وتعلموا منهن وكانوا تالميذ هلن ولوا من                  وعطاء
   .     علمهن

                                                                 كان خيتار املرأة اليت ستكون يف املستقبل مرشدة، ويهيئ هلـا                     فالرسول  
                                                                           إمكانية التعلم يف بيته وإمكانية التعليم حبيث تصبح من ورثة دعـوة النبـوة يف    

                                          لطاهرات امرأة واحدة مل ختدم هذا اهلدف،                                         املستقبل، وال توجد ضمن زوجاته ا     
                                  اإلسالم يف بدء الدعوة ووضـعت                    رضي اهللا عنها                            فكما خدمت السيدة خدجية   

                                                                         كل ثروا يف هذا السبيل، خدمت الزوجات األخريات هدف نـشر املعرفـة             
    رضي       خبدجية                                                           ً           اإلسالمية بنفس التصميم، وهكذا نعلم أنه ما اختار زوجاته بدءاً           

                                                 
              البن حجـر     »      اإلصابة «   ؛  ٦٣                    ، فضائل الصحابة،        مسلم   ؛  ١٧                  ئل أصحاب النيب،          ، فضا        البخاري   )١ (

٣١ / ١    
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                                                                         وانتهاء بزوجاته األخريات إال بفراسة النبوة، صحيح أنه تزوج خدجية                  اهللا عنها 
                                                                        قبل نبوته إال أنه كان يف ظل بشائر تلك النبوة وأماراـا، وال                           رضي اهللا عنها  

   .                                              ً    ميكن تفسري اختياراته الصائبة كل هذا الصواب تفسرياً آخر
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   : ع           الفصل الراب

  صاحب الفراسة المتنورة بالوحي

                                                                           إن حصول أي قائد على ثقة مجاعته وأتباعه مرتبط حبصوله على قبوهلم له             
                                                                        ورضاهم عنه من كل جانب من جوانبه ونظرهم إليه كشخص موثوق ميكـن             

                                                             وهذا متعلق بقدرته على حل مجيع مشاكل هؤالء األتباع سواء            .              االعتماد عليه 
           وكلما كان    .                                    عية كانت أو اقتصادية أو سياسية                                     أكانت فردية أم عائلية، اجتما    

                ً                                                                    هذا القائد موفقاً يف حله هلذه املشاكل كلما زاد قبوله من قبل أتباعـه وزادت               
        ً                                                                     حمبتهم وتقديرهم وتوقريهم له، وأصبح هلم رمزاً أبديا، وكان رسولنا حممد            

   .     ً                                        قائداً لإلنسانية ال شبيه له يف حل مشاكلها ومعضالا

                                                     ملشكالت، وهو اللجوء إىل الضغوط وإىل استخدام القوة                         هناك بديل حلل ا   
                                                                           وسن العقوبات والطرد من البالد وحرمان الشخص من حقوق املواطنة وفـتح            
                                                                        أبواب السجن على مصاريعها وتطبيق صـنوف التعـذيب وبـث العيـون             

     لـن      ...                                                                 واجلواسيس بني الناس وإشاعة جو من اإلرهاب والفزع بني املواطنني         
                               ال تعجز فقط عن حل املـشكالت           ...               ة ذا األسلوب                      تستطيع حل أي مشكل   

                                                                            بل ستتسبب يف خلق تعقيدات عديدة وهزات عنيفة يف اتمع، لذا فهذا ليس             
                                                                             أسلوبا للحل وإن كان البعض يتصوره طريقا ناجحا يف حل املشكالت، إال أنه             

             مـا تفـرح                                                                   يف احلقيقة طريقا إلثارة املشكالت ودخول إىل دائرة مفرغة، وبين         
                                               ، إذا بك تفاجأ بتعقيدات مل ختطر لك علـى           ء                     دك أنك حللت كل شي         العتقا



 125

                                                                        وعندما تتشكل مثل هذه الدائرة املفرغة فإن كل حركة تتحركها تغرقك             .    بال
   .                                      يف الوحل أكثر فأكثر حىت تكسر هذه الدائرة

                                              حبل مجيع املشكالت واملعضالت بكل سهولة ويسر                              بينما قام رسول اهللا     
                                             ائرة املفرغـة ودون أن يـستعمل الـضغوط                                        دون أن يدخل داخل هذه الـد      

    ولو   .                                                                           واإلرهاب والقوة، بل أخذ اإلرادة اإلنسانية احلرة بنظر االعتبار واحترمها         
                                                                                 أخذت هذه الناحية فقط بنظر االعتبار دون النظر إىل حاالته اخلارقة للعـادة              

            أجل، إنـه       ...                                                                 ودون النظر إىل معجزاته العديدة آلمنت بأنه رسول من عند اهللا          
            ؟ كيف كان     ..                                   وإال كيف ميكنه حل كل هذه املشكالت          ...             ل اهللا ال غري      رسو

                                                                             ميكنه هذا مع أنه نشأ يف جمتمع كان يثري املشكالت ألتفه األسـباب، وتنـشأ               
     جمتمع     ...                                                                 بينهم اخلصومات الدموية ألحقر األمور وتشتعل الفنت ألهون األشياء        

                    تعاىل عبء إرشاد                                                              غارق يف البداوة والضاللة والطغيان والظالم، لقد وضع اهللا        
   :       الكرمي           يقول القرآن  .                             مثل هذا اتمع على كاهل النيب 

   ِِة اهللايـشخ دِّعاً ِمـنصتاِشعاً مخ هتأَيٍل لَربلَى جآنَ عذَا الْقُرا هلْنأَنز لَو      ِ    ِ      ِ ً  ِّ     ً   ِ       َ  َ   ٍ     َ   َ   ُ ْ    َ     ْ   َ   َ   
           للرسـول                                                   فهذه اآلية تشرح كيف أن هذه املهمة اليت أعطيت          .  )  ٢١  :     احلشر (

                                 أجل، لقد كانت املهمـة شـاقة           ...                                      لو أعطيت للجبال لتصدعت من جرائها     
                                                                              وصعبة إىل هذه الدرجة، والسيما يف ذلك اتمع البدوي والبدائي الغـارق يف             

                                               مشاكل هذا اتمع مشكلة مـشكلة ومعـضلة                                  الضاللة، فتناول الرسول    
          إىل شـاطئ                                                               معضلة وبدأ بفك عقدها وحل مصاعبها، فأوصل هـذا اتمـع          

   .                        االطمئنان وإىل ساحل السالمة
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                                                                           لقد صنع من هذا اتمع جمتمع أمن وطمأنينة إىل درجة أنك لن تـستطيع              
                                                                            رؤية مثل ذلك اتمع إال يف الكتب اليت تصف املدن الفاضلة ككتاب أفالطون             

) Platon(   " توماس مور  "  ب       ، وكتا "        اجلمهورية          ) Thomas More( "   " يوتوبيا       "   
                     لقد كتبت كل هـذه         ...  "            مدينة الشمس  "   )Campanella (                 وكتاب كامبانلال   

                                                لشوق إىل جمتمع مثل اتمع الذي أنشأه الرسول                                        الكتب بأمل البحث أو بدافع ا     
 ...              لندع هؤالء يتجولون يف أودية اخليال ولننظر إىل الرسول                                                             الذي أنشأ              

              ً                                                               قبل قرون جمتمعاً أزال منه اجلوانب السلبية املوجودة حىت يف هذه اتمعـات             
             ليهتدي بـه                                ً       ً                                    املثالية واخليالية، وجعله جمتمعاً مثالياً يربق يف السماء بريق النجوم           

                                                        فمن اهتدى ذا النجم اهتدى إىل احلق ومأل االطمئنـان              ...                  من يأيت من بعده   
                ونفهم أن جمتمع     .                                                    وحنن نرى هذه احلقيقة يف أيامنا احلالية بكل وضوح            ...     قلبه

                 ً       ً                                                        الصحابة كان جمتمعاً حقيقياً وواقعيا، ونطمح يف أيامنا القادمة السري حنو ذلك            
   .             اتمع النوراين

                                               حبل مجيع مشاكل ومعضالت إنسان ذلك العـصر                لرسول               لو مل يقم ا   
  .                  ؟ كـال بـالطبع      ..                                                        أكان من املمكن ظهور الصحابة الذين هم فخر اإلنسانية        

       ؟ كـال    ..                                  حيل كل هذه املشاكل بعقله اخلاص فقط                        ولكن هل كان الرسول     
                                                                        ونضيف فنقول إن اهللا تعاىل وهب له فطنة نبوية، أي فطنـة ينورهـا                .       بالطبع

                                              أن حيل مجيع املشاكل بكل يسر، وهذا مـن                            ستطاع ذه الفطنة               الوحي حبيث ا  
                                           واآلن لنتعـرض لـبعض األمثلـة يف هـذا            .                                   أدلة نبوته وهي منطلق حبثنا هذا     

   :     اخلصوص
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                        التحكيم حول احلجر األسود  - أ

         وعنـدما    .                شاكلهم املتعددة                                                 كان الناس يف ذلك العهد يراجعونه ليحل هلم م        
     يف                            كان وضع احلجر األسـود     -                   ً    الذي شارك فيه شخصياً   -           الكعبة            بدئ بترميم 

  .                         إىل إراقـة الـدماء             قد تؤدي                              نفجار بني القبائل العربية                            مكانه مشكلة قابلة لال   
                                                                               وكان من الواضح أن املشكلة إن مل يتم حلها يف ظرف يوم أو يـومني فـإن                 

                          إن مل حيل هذه املشكلة                    ً                كما قلنا سابقاً إن الرسول       و  .                     احلرب آتية دون ريب   
  .                                                         يف مكانه بطريقة يرضى عنها اجلميع لنشب نزاع دموي                          بوضع احلجر األسود  

                 ء القبائـل إىل                   ودعا زعمـا         يف ثوب                                         وكما هو معلوم فقد وضع احلجر األسود      
                              وعندما اقتربوا مـن مكـان        .       ً   مجاعياً                    ومحل احلجر األسود                   مساك من أطرافه    اإل

   .                          رفعه بيديه ووضعه يف مكانه          احلجر األسود

                                  تبني لنا كيف أن الرسـول        -                         اليت ال ندخل يف تفاصيلها    -             هذه احلادثة   
   .                  وته صاحب فطنة كبرية             كان حىت قبل نب

                                                                       عندما قام ذا التحكيم كان عمره يتراوح بني العشرين ومخس وعشرين،           
                                                      ً                              أي قبل أن يتشرف بالنبوة ويتأيد ا، وقبل اكتسابه أعماقاً أخرى وقبل انفتاح             

      يأتيه                    ولكن حىت قبل أن       .                                                         أبواب الالاية أمامه وقبل بدء تلقيه الدروس من ربه        
                    مكانة يف القلوب    -                                الهلامات اليت كانت ترد إىل قلبه       با-                    ّ    الوحي، كان قد احتلّ   

                ً                                    ما أن رأوه داخالً من باب املـسجد حـىت هتفـوا                                  إىل درجة أن كفار قريش    
   .        ّ            جاء وحلّ تلك املشكلة )١ ( "       هذا حممد   ..      رضينا   ..         هذا األمني "  :     فرحني

                                                 
     ٢٠٩ / ١           البن هشام  »             السرية النبوية «   ؛   ٤٢٥ / ٣            لإلمام أمحد  »     املسند «   )١ (
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  و                                    ً                                         أجل، حل تلك املشكلة دون أن يفكر طويالً أو ينتظر أو يأخذ رأى فالن أ              
    ...                                         حلها ببساطة وكمن يسل شعرة من عجـني           ...                             عالن أو يبحث يف األمر مليا     

            ً      ً                                                                    كان ذلك أمراً بسيطاً بالنسبة إليه، ومل يعترض أحد عليه، وما كان بإمكانـه أن               
                       َ  ً                                                    يعترض، ذلك ألم عينوه حكَماً هلم، وقام هو بوظيفة احلكم خري قيـام، دون              

   .                                خطأ أو تعثر أو تردد، وأرضى اجلميع

                           ً                                         يف حياته خطوة إىل الوراء أبداً، ألنه كان صاحب فطنة كبرية يفهم                   مل خيط   
                                          كانت فطنته هذه مثل برعم زهرة تفتحت،           ...                                   ما يلقى إليه من ربه حق الفهم      

              هذا اإلنـسان       ...                                                       وكلما تفتحت تلونت وابتسمت يف الوجه العابس لإلنسان       
   .                                        املليئة حياته باملشاكل وبالرغبات غري املشبعة

    ...               ولكن هيهات   ،                                          بعاد عظمته قد انتهت، أو أنك أحطت ا                        وقد تتصور أن أ   
     ...                             إنه برعم يف داخله براعم أخرى "         يونس أمره "                       فعلى قول الشاعر املتصوف 

                                                       ً                    أجل، لقد راجعه اآلخرون طوال حياته السنية، ومل يرد هو أحداً راجعـه             
                    حبل مـشاكل قومـه             قام                فمنذ البداية   .      ً                                  حزيناً أو مهموما، بل قام حبل مشاكله      

                 كـانوا يـثريون        ...                                       ني إلثارة املشاكل والفنت على الـدوام                        الذين كانوا مهيئ  
   .                                               املشاكل، وكان يقوم حبل تلك املشاكل واحدة تلو األخرى

                             مشاكل احلرب والرتاع والسالم،        ...                          مشكلة قائمة حبد ذاا               كانت اهلجرة 
                           ولو مل يستطع اخلروج مـن          ...            كل الغنيمة                                   مشاكل املنافع واملصاحل املادية مشا    

                                                                          بني هذه املشاكل، لكان من احملتم دخول قومه احملبني للجدل والرتاع واخلصام            
   .                         يف نزاعات دموية فيما بينهم
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                 تقسيم غنائم حنني  - ب

                               بالغة وبعد نظـره وفراسـته                  ً                   احلادثة أيضاً وإىل حكمته ال                    وأشرنا إىل هذه  
                                                                           يف منع وقوع فتنة بني املسلمني وأوردنا خطابه الرائع الذي شرح هلـم                  رهفة  امل

                            وأنه وكلهم إىل إسالمهم،                         قلوب زعماء قريش                                    فيه كيف أنه تألف ذه الغنائم     
                                                        ً            ليست إال لعاعة من لعاعات الدنيا الفانية وأم الراحبون حقاً                            وأن هذه الغنائم  

  .                                            معهم، مث دعا هلم وألوالدهـم وألحفـادهم                                ألم سريجعون برسول اهللا     
                وهذا مثـال     )١ ( .                                                            ففتح ببيانه الرائع قلوم حىت بكوا واخضلت حلاهم بالدموع        

                                 نفصل هنا هذا املوضوع فقد سبق          وال    .                                         من أمثلة فراسته وفطنته وسرعة بديهته     
   .                      وأن شرحناه ببعض اإلسهاب

             مشكلة اهلجرة  - ج

         ونـرى   )٢ (                                               ً    مشكلة على الدوام، وهي تقع يف أيامنا احلالية أيضاً،            تعد اهلجرة 
                                                                              كيف أن دولتنا بدأت تقاسي األمرين من جراء هذه اهلجرة، وقد أظهرت قلقي             
                                                                        يف عدة خطب، وقلت إن هذه نتيجة مؤامرات حتـاك يف اخلـارج وتوضـع               

    ً             ً                     ً           وغداً سيفتحون باباً للنفاق يف الـشرق وبابـاً             ...                           كتمثيلية على مسرح تركيا   
                يستطيعون فـتح       ...                                                     للشقاق يف الغرب، وفتنة يف الشمال وأخرى يف اجلنوب        

                                                 
                 البـن هـشام      »                  الـسرية النبويـة    «   ؛   ١٣٥-   ١٣٢            ، الزكاة،       مسلم   ؛  ٥٦            ، املغازي،          البخاري   )١ (

١٤٢-   ١٤١ / ٤     
                                                            اننا يف الدين والقومية إىل اهلجرة من بلغاريا إىل تركيـا                         ألف أخ من إخو     )    ٣٠٠ (               فقد سيق مثال       )٢ (

   .              وفواجع عديدة                            ٍ  ووقعت يف أثناء هذه اهلجرة مآٍس ٩   ١٩٨      يف سنة 
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                          متهيئون على الـدوام       يا                                                   هذه األبواب، ذلك ألن الكفار والظاملني ومنافقي آس       
                                                       وكانوا قد انتهزوا فرصة ضعفنا يف السابق فـأزالوا           .                             لفتح أبواب الغوائل أمامنا   

                                                                 اليت كانت عنصر توازن دويل آنذاك، ولو مل تلتجئ األمـة يف                              الدولة العثمانية 
      ويف   "             شـنق قلعـة    "                                                         النهاية إىل معاين روحها وإىل جذور عقيدا يف معركـة         

            بل لتـضرر       ...                                              ملا كانت هذه األمة قائمة وموجودة اليوم        "             حروب االستقالل  "
      حـرب   "    و  "             شـنق قلعـة    "   ي                                               العامل اإلسالمي كله من هذا األمر، ولكن فدائي       

                                                    القوى الديناميكية املوجودة يف روح هذه األمـة             تسخري             استطاعوا    "       االستقالل
                                                                                    واليت تنبع من عقيدا ومعنوياا واستعانوا باهللا تعاىل فأنقذوا هذه األمة من أن             

ِ         أو مصري ترِكستان                                 يكون مصريها مثل مصري بلغاريا                 نغوليا                   أو أوزبكستانأو م               
) Mongolia(  ...               وندعوا اهللا تعاىل أن ميكن هذه البلدان أيضاً من كسر سلسلة                        ً                                      

                                                 وأن ميكنهم من حماسبة خصومهم ذلـك ألن اهللا          )١ (                            العبودية اليت تطوق أعناقها   
           فإذا كانت    .  )   ١٤٠  :            آل عمـران   (    ِ اِس       الن   ني     ا ب   ه ُ لُ  ِ اِو  د     ن    ام  ي َ َأل  ْ   اْ    لك ِ ِت  و  :           تعاىل يقول 

              االبتـسامة       تغشى                                                                األيام متوجهة حنو أعدائهم اليوم، فقد تدبر عنهم غدا، وقد           
   .              ملظلومة البائسة                                واالنشراح يف املستقبل هذه البلدان ا

                                                                  مشكلة قائمة بذاا وما ذكرناه باختصار عن اهلجرة احلاليـة                          أجل، إن اهلجرة  
                                          مليون نسمة وحكومتها يف وضع حرج وصعب مثال   ٥٥                       اليت وضعت أمة تعدادها   

                                                                         غري أن اهلجرة اليت حدثت آنذاك كان عدد أفرادها يكاد يقترب من عدد               .     واضح
                                                           استطاع بفطنته أن جينب الذين هاجروا سواء إىل احلبشة                         ولكن النيب               أهل املدينة 

                                               وإضافة إىل ختطي املتاعب الدنيوية فقد حتققـت          .                                    أو إىل املدينة من الضوائق املادية     
                                                 

   )      املترجم   . (                                     قال املؤلف هذا قبل ايار االحتاد السوفييت   )١ (
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          جاح الذي                                    يف تاريخ العامل حتققت ذا الن                                 واحلقيقة أنه ال توجد هجرة      .            نتائج جيدة 
                               هذه املعضلة الكبرية؟ لنشرح هذا                  فكيف حل الرسول                     مت على يد رسول اهللا    

   :                                  بعض الشيء دون الدخول يف تفاصيل كثرية

                                                                  مدينة صغرية يعمل أهلها يف الزراعة، لذا فقد كانت سـوقها                      كانت يثرب 
                                  كانوا جييدون التجارة إال أنه                                         ، صحيح أن املهاجرين من أهل مكة                   يف يد اليهود  

                                                   الالزم للتجارة؛ ومن مث فما كـان ميكنـهم منافـسة                           مل يكن عندهم الرأمسال   
                                                                               اليهود، فكيف كان بإمكام التعامل بالتجارة وقـد تركـوا كـل أمـواهلم              
                                                                          وأمالكهم يف مكة؟ مث إن أعداد املهاجرين كانت يف تزايد مستمر، وكانـت             

                                                              يف تصاعد سريع، فأين يستقر هؤالء ومـن أيـن يـأكلون                           س أهل املدينة     نفو
                                             كانت املشاكل تتراكم وتزداد وتنتظر كلـها          ..                               والسيما أن أهل املدينة فقراء    

                                                     كان اجلميع يتطلعون إليه ويثقون بقدرته على حـل           .                    احللول من الرسول    
   . ً                     الً قام حبلها بضربة واحدة   وفع  .                 هذه املشكالت مجيعها

                                          حىت آخى بني املهاجرين واألنصار، فقـد                    يف املدينة                      ما أن حل الرسول     
                                                                             نفخ يف أرواحهم روح آصرة أخوة أقوى من أخوة النسب وأبعد منها مـدى،              

                                    كانت هذه األخوة قوية إىل درجة        )١ (   ...                                        إىل درجة أم توارثوا لفترة من الزمن      
                                       ً                                     أن األنصار قسموا أمواهلم قسمني وأعطوا قسماً منها إىل املهاجرين، حىت لقد            

   :                                                        بلغت هذه األخوة مرتبة جرت فيها هذه احلادثة اليت تذهل العقول
                                                 

  و   ُ ولُ ُ أُ     و   م ُ كُ  ن  ِ   مِ   ك ِ ِئ  َ ولَ ُ أُ  َ   فَ   م ُ كُ  ع      وا م   د   اه  ج      وا و   ر   اج  ه     و    عد     ب   ن    ِ  وا مِ   ن      آم    ين ِ ِذ  َّ الَّ  و                           انظر إىل تفسري هذه اآلية         )١ (
     تفسري  «    من    )   ٧٥  :       األنفال   (   يم ِ ِل     ع   ٍ يٍء     ش  ِّ لِّ   ُ   بكُ    َ   اهللاَ  َّ نَّ  ِ   إِ    ِ   اهللاِ   ِ اِب  ت    ِ    يف كِ    ٍ عٍض  ب   ِ  ى بِ   َ ولَ   َ  م أَ   ه   عض     ب   ِ اِم  ح  ر َ َأل ْ اْ

     ١١٨-   ١١٧ / ٤          للسيوطي  »           الدر املنثور «   و  ٤٣-  ٤٢ / ٤          البن كثري  »             القرآن العظيم
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             آخى رسول                                        أن املهاجرين عندما قدموا املدينة                                   جاء يف رواية ينقلها البخاري    
         إين أكثر    :                    ، قال لعبد الرمحن                      وسعد بن الربيع                             بني عبد الرمحن بن عوف         اهللا  

          ً                                                                   األنصار ماالً فاقسم مايل نصفني، وىل امرأتان، فانظر أعجبهما إليك فسمها يل            
ِ                أطلقها، فإذا انقضت ِعدا فتزوجها                                      رك اهللا لك يف أهلك ومالك، أين         با  :    قال  .                    

   )١ (                            َِ           ، فما انقلب إال ومعه فضل من أَِقـط                                           سوقكم؟ فدلوه على سوق بين قينقاع     
   )٢ ( » .     مهيم    :  »                            ً                                    وسمن، مث تابع الغدو، مث جاء يوماً وبه أثر صفرة فقال النيب             

   )٣ ( .           نواة من ذهب  :    قال  »              كم سقت إليها؟ «  :           تزوجت، قال  :    قال

                                      أسرع بالزواج حاملا توفرت لـه فرصـة                                أي أن عبد الرمحن بن عوف     
                                                                                   إعالة بيته، وهذا نوع من االحترام ملشاعر الذين كان يتردد على بيوم، ومثال             

   .                               على رهافة احلس ورقة الروح والذوق

                                      أمام هذه األخوة؛ فهوالء املـضحون                                    ال شك أن أعظم املشكالت تذوب     
                                                                                   الذين ارتبطوا ببعضهم مبثل هذه الرابطة القوية كانوا هم املرشحني لفتح العامل؛            

                                   سيأيت يوم حتلق فيه على أرجاء                                                    وروح األخوة اليت كانت ترفرف يف مساء املدينة       
   .         العامل كله

                               نزاع بني االستغناء والكرم . ١

      ً                                           جالساً وحده فدخل عليه بعض زعماء املهاجرين بعـد                 ان رسول اهللا     ك

                                                 
   )      املترجم   . ( نب  اجل       نوع من   :  َِ  أَِقط   )١ (
) ٢(   ميهم      :  ما شأنك؟   :               أي ما حالك؟ أو         ) املترجم      (   
   ٣                ، مناقب األنصار،        البخاري   )٣ (
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                                         ً                     مل يكن بينهم أحد من األنصار، وكان هذا جالباً لالنتبـاه،               ...              االستئذان منه 
                                        ً           فلماذا أتى املهاجرون ومل يدعوا معهم أحداً من األنصار؟

   يا  "  :                                            عرضوا عليه ما جاءوا من أجله فقالوا                                   وبعد االستئذان من الرسول     
             ً                                                         ما رأينا قوماً أبذل من كثري وال أحسن مواساة من قليل من قـوم                !       ول اهللا   رس

                    حـىت خفنـا أن       )٢ (                     وأشركونا يف املهنأ    )١ (                                    نزلنا بني أظهرهم لقد كفونا املؤنة     
   )٣ ( » .                             ال ما دعومت اهللا هلم وأثنيتم عليهم «  :             فقال النيب  " .                يذهبوا باألجر كله

                          يف قلوب أصحابه، وهذه                                                 كانت هذه هي األخوة اليت نفثها رسول اهللا         
                                 فاألنصار كانوا حيبون أن يبقـى        .                            ً      ً       هي األخوة اليت جعلت منهم جسداً واحداً      

      فمـع    .                                                                املهاجرون يف بيوم، ألن فراق هؤالء اإلخوة كان شيئا مؤملا أمل املوت     
   يف         م هلـم       دا          إال أن فق                                                        أم كانوا يلتقون م مخس مرات يف اليوم يف املسجد           

     ...                                               وجبات الطعام اليت تقامسوها معهم كان حيز يف نفوسهم          بيوم ويف   غرف

                                                                      أجل، كان هناك استغناء من طرف وكرم ومروءة وتـضحية يف الطـرف             
                                 وأخريا قد توصـل الطرفـان إىل         .                                        اآلخر وكان كال الطرفني يصر على موقفه      

                              ارع األنصار مقابـل أجـرة،                                                     اتفاق يقضي بأن يقوم املهاجرون بالعمل يف مز       
                                                                           وهكذا يستطيعون إعالة أنفسهم ويسكنون يف مساكن مستقلة م وال يبقـون            

  .                                                        وهكذا ساعد األنصار املهـاجرين باسـتخدامهم يف العمـل         .             حتت منة أحد  

                                                 
   )      املترجم   . (                                                   أي حتملوا عنا مؤنة اخلدمة يف عمارة الدور والنخيل وغريمها   )١ (
   )      املترجم   . (                  أشركونا يف مثار خنلهم  :                       ما أتاك بغري تعب، واملعىن  :      املهنأ   )٢ (
     ٢٠٤  ،    ٢٠٠ / ٣        مام أمحد     لإل »     املسند «   ؛  ٤٤           ، القيامة،        الترمذي   )٣ (
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                                        على نطاق كبري بشعور األخوة الـذي                       مشكلة اهلجرة                     وهكذا حل الرسول    
   )١ ( .             أسسه يف املدينة

      أن                                                                       وكانت املشكلة الثانية اليت حلها هي التجارة، فقد رأى الرسـول            
                           ، فأصدر أمـره بتأسـيس                                                      هم املسيطرون على احلياة التجارية يف املدينة             اليهود

                                                لكي يتعاطى املسلمون عمليات البيع والشراء        )٢ (                          سوق للمسلمني يف مكان آخر    
                                                                  يف سوقهم اخلاصة م من أجل أن يدخل املسلمون إىل عامل التجارة                         فيما بينهم   

                                                                         ويزدادوا قدرة وقوة ويؤسسوا حماهلم التجارية اخلاصة م ويقضوا على هيمنـة      
   .                   غري املسلمني على السوق

                                                                             تأسست سوق جديدة وبدأ املسلمون يتعاطون البيع والشراء فيما بينهم فنرى           
                       عن مواصلة التجارة                              وقت طويل حىت عجز اليهود                                       كتاب املغازي ينقلون بأنه مل مير       

                                             ً                  أجل، فلم يعد باستطاعة أحد منافسة املسلمني جتارياً يف سـوق             .          املنورة          يف املدينة 
                                       فاهللا تعاىل ال يريد مـن املـسلمني أن             ...                               وهذا ما كان اهللا تعاىل يريده       .       املسلمني

                                                        ال يرضى لنا أن ننتظر األوامر الصادرة من اآلخرين                إن اهللا     ...                   يكونوا تابعني ألحد  
  :                                                                               وال أن نلتجئ لآلخرين ونرجو منهم أن حيلوا لنا مشاكلنا ونستعطفهم قـائلني            

         جيـب أن     .                   هذا ال يرضاه لنا       ...                                        منكم أن حتلوا لنا املشكلة الفالنية                  نرجو ونتوسل 
                              أعماله بيده وحيل بنفسه مشاكله،                            ً                يكون املؤمن عزيز اجلانب واقفاً على قدميه ينجز 

    ...                                                                            ويرى بعينه ال بعيون اآلخرين ويعيش حسب معتقداته وحيافظ علـى أصـالته            
   .          يف املدينة                    وهذا ما أسسه الرسول 

                                                 
   ٣                ، مناقب األنصار،        البخاري   )١ (
    ٧٦ / ٤          للهيثمي  »           جممع الزوائد «   ؛  ٤٠            ، التجارات،         ابن ماجه   )٢ (
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                أول دستور  . ٢

                        ويطلق املتخصـصون يف      )١ ( .             ً     حىت نشر بياناً            املدينة                      ما أن وصل الرسول     
                                               على هذا البيان الذي أعلنه بعد وصـوله          "                     دستور رسول اهللا   "              القانون اسم   

                                                       ففي هذا البيان أو هذه املعاهدة نرى وجـود أسـس             .                      إىل املدينة بوقت قصري   
       فاحلقوق   .         عندنا  "                فرمان التنظيمات  "       ويف                                       معظم ما جاء يف بيان حقوق اإلنسان      

                                               ساعدت على إرساء وحدة بني أهل املدينـة            يهود                            اليت تعهد ا للمسيحيني وال    
       لـذا،    .           والقرشيني            والساسانيني                                             وقرم إليه وأبعدهم عن خصومه من البيزنطيني     

          وقد عـرب     .                                           ت جناح املسلمني بكل اطمئنان وراحة وأمن               مدة حت             عاش اليهود 
                    فقـال إنـه ال                             عن قلقه أمام قريش                             ُ                 املنافق املعروف عبد اهللا بن أُبي بن سلول       

                               ولكن اخلطر هو قيامـه جبـذب         .                         بنشر دينه يف املدينة                       خيشى قيام الرسول    
   .                     إىل جانبه وضد املشركني               اليهود والنصارى

                                                             ً                 وقد أصبحت هذه املعاهدة أو هذا البيان أو الدستور مدة طويلة سـبباً يف              
               وكان اليهـود     .                     حىت نقضها اليهود                                           إرساء الصلح واألمن بني املسلمني واليهود     

   .               ً  ويرضون به حكماً               يراجعون الرسول 

                       الـسرقة والقـصاص          قضايا                             ث تبني لنا أم راجعوه يف                          أجل، إن كتب احلدي   
                    إلـيهم وجعلـوهم                  وا شؤون اليهود  ل ك  أو                                 ونعلم من هذا أن املسلمني وإن         .       والزنا

      ً                                                                              أحراراً فيها إال أن اليهود كانوا يرون يف املسلم والسيما إن كان هذا رسول اهللا               
      نوا يراجعونه وجيعلونه حكماً يف كل مسألة                                             عدالة أكثر وقابلية أكثر، لذا كا                 ً                          .  

                                                 
     ١٤٧ / ٢           البن هشام  »             السرية النبوية «   )١ (
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                                                                               وهذا املصدر والنبع القدسي الذي سيصبح يف املستقبل مرجع اإلنـسانية كلـها             
   .                                    كان قد أثبت مرجعيته بدأ من تلك األيام

                                   بضربة واحدة ليتفرغ املـسلمون                     مشكلة اهلجرة                     وهكذا حل الرسول    
   .  لب                              للتوجه حنو العامل أمجع باطمئنان ق

            مشكلة احلرب  - د

                                     أجل، هناك مشاكل للحروب ولالنقالبات         ...                         للحرب وللهزائم مشاكلها  
               ، ولكننـا ال        ١٩٧٤        سنة                              قمنا بعملية إنزال يف قربص        ...                   ولالنتصارات وللصلح 

                                          إنين أقبل جبني اجلندي التركي الذي جابه         .                                 نزال نعاين من مشاكلها حىت اآلن     
  ال أستهني أبداً ببطولته ولكنكم ترون أننا مل نستطع             ، و  م                   األعداء هناك وحار                                          ً            

      ً                                               علماً بأن جزيرة قربص مت فتحها يف عهـد معاويـة            .                     حل مشاكلها حىت اآلن   
                      ولكن الوضـع أصـبح       .                                                   بسهولة وبسرعة ودون أن خيلفوا وراءهم أي مشكلة       

                                                        وقد ذكرت مسألة قربص كمثال فقط، وإال فـإن غـاييت            .              ً   خيتلف اآلن متاماً  
                                                                     األصلية هي اإلشارة إىل صعوبة حل املشاكل والسـيما مـشاكل احلـرب             

                                                                   فقد مرت سنوات طويلة على حرب البلقان، ولكن آثار مشاكلها ال             .       والصلح
   .                   تزال باقية حىت اليوم

     ً                                    أوالً مع قومه وقبيلته مث مع اليهـود           ...            ً    احلروب أيضاً                      لقد شهد رسول اهللا     
              ً        ، فقد كـان حماطـاً                           ً                                وحواليها، مث دخل حرباً مع اإلمرباطورية البيزنطية                يف املدينة 

                      ولكنه كان يستطيع يف      .                                                     باألعداء، وكان هؤالء األعداء مصدر مشاكل عديدة له       
   .                                                           كل مرة أن يستل نفسه من هذه املشاكل مثل استالل الشعرة من العجني
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      ُ   أُحد                   التكتيك يف معركة . ١

      وال                                   ، وال التعبئة يف معركة اخلنـدق                                             لن أتناول هنا االنتصار يف معركة بدر      
                                           ، وال البطوالت النادرة يف معركة الريموك                                         املفاخر اليت سطرها األبطال يف مؤتة     

          يف جانـب   -             اليت تعد             ُ    ن معركة أُحد                                          بل سأتناول بإجياز املسائل اليت نتجت ع      
                                                                           معركة كان للهزمية فيها نصيب، واإلشارة إىل تعامله مع هذه املـسائل             -    منها

   .                                  والقرارات الصائبة اليت اختذها يف شأا

                                                       أول معركة ظهرت فيها بوادر اهلزمية يف صفوف املسلمني،                  ُ    تعد معركة أُحد  
                                  حقيقي، ذلك ألنه كان هللا تعاىل                               ناد اهلزمية إىل أي مسلم                           وأنا أعوذ باهللا من إس    

                                                                            تقدير خاص يف ذلك أوال، إذ كان هناك أمام املسلمني أشخاص أمثال خالـد              
                                                 من الدهاة العـسكريني والـسياسيني، وهـؤالء                            وعمرو بن العاص             بن الوليد 

                 صحيح أم كانوا       ...                                       عديدة لألعداء على أعقام يف املستقبل                ً   سريدون جيوشاً   
   .                                                         آنذاك لسوء حظهم يف صفوف املشركني، إال أم كانوا صحابة املستقبل

                                                                            أجل، لقد غلب صحابة املستقبل صحابة اليوم، واملسألة الثانيـة هـي أن             
   وا            مل يلتزم  -      ً                                 موضعاً خاصا وأعطى هلم أوامر معينة                      عني هلم الرسول    -        الرماة  

                 ، ولكنهم وجدوا                                          بل ظهر عند بعضهم حب مجع الغنائم                         بتوجيهات الرسول   
                                                          واحلقيقة أننا ال نرى يف أنفسنا صالحية وحق نقد هـؤالء               ...               عكس ما أملوا  

                      ً                                                      الصحابة األجالء، فهم أوالً قد شرفوا برتبة املقربني، واملقربون هلم مـستوى            
           كـانوا                                                 قوله هو أن هؤالء الناس الشبيهني باملالئكة               ما أريد   .                 خاص من التعامل  

     ...                                                            يعاملون معاملة خاصة، وإال فإن حسناتنا تعد سيئات بالنسبة إليهم



 138 

                                                                              أجل، لو أننا فعلنا ما فعلوه آنذاك الكتسبنا الثواب دون شك لكون بـاب             
             ال املخلـصني                                أما هم فقد كانوا من الرج       .               ً                     االجتهاد مفتوحاً على الثواب دائما    

                                          ، والذين عاهدوا علـى نبـذ الـدنيا                                           املضحني الذين صافحوا يد الرسول      
                  ولكون هؤالء قـد        ...          املقربني                                           وهجرها حلساب اآلخرة والذين سبقوا املالئكة     

      فماذا     ...    وبني                                عندهم فقد ظهروا مبظهر املغل      "      املقربني "         ً               أسقطوا ظالً على مرتبة     
                                ً                                   حدث؟ الذي حدث هو سقوط سبعني شهيداً من الذين نعرف أمساءهم من بني        

   )١ ( .                   بضع مئات من الصحابة

    وقد   .                             ً      ً                                 وجرح مثل هذا العدد منهم جرحاً بليغاً حىت أم عجزوا عن احلركة           
                                                                            كان بإمكان املشركني إنزال ضربة أخرى باملسلمني لوال أن املسلمني التجـأوا            

                                                               ورأى املشركون أن أصوام قوية وليست واهنة، فلم يرغبوا يف            .         ُ    إىل جبل أُحد  
                                                                              الدخول إىل خماطرة أخرى لذا، تركوا ساحة القتال فورا، إذ داخـل اخلـوف              

      لقـد    :                                                                  قلوب املشركني، وكان عذر املشركني هلذا اخلوف وملا يشبه اهلزمية هو          
                      ثر هذه اهلزميـة، إذن،                                               ً              آذيناهم إىل درجة أم لن يستطيعوا التخلص سريعاً من أ         

  .                                                                       فلنذهب، فمن يدري ما الذي سيحصل إن هجمنا علـيهم مـرة أخـرى             
                                                                        فانسحبوا على هذا األساس وتركوا ساحة القتال، مث حني حـرض أحـدهم             

                     على مواصلة القتال،     )  ً                    اً وقدم خدمات جليلة                               أصبح هذا فيما بعد صحابي     (     ً  قريشاً  
                      ً                               بأن الشيطان حرض قريشاً، وقال هلم أن أذهبـوا                                     والذي جاء وصفه يف القرآن    

                                               كان من الواضح أنه يريد منهم التوجـه إىل           .                     ً      ما دام الوضع مساعداً              إىل املدينة 
             ، وال يبقوا                    مبدينة قارطاجة                                                        املدينة هلدمها على رؤوس أهاليها مثلما فعل الرومان       

                                                 
    ٢٦          ، املغازي،        البخاري   )١ (
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   )١ ( .    ً                                                    احداً، ألنه إن بقي منهم أحد تكاثروا بسرعة وأصبحوا مشكلة هلم         ً  فيها فرداً و

      من                                        ُ             هذا حىت أصدر أمره بأن من كان معه يوم أُحد                              ما أن مسع الرسول     
   )٢ ( .                                                             األصحاء أو اجلرحى فليجتمعوا يف املكان الفالين ألنه سيذهب ملالقاة العدو

         كانوا                    ُ       ل يوم إىل سفح جبل أُحد                          ن الذين التجأوا قب    و                    فهؤالء اجلرحى واملصاب  
                                                                             يستعدون حلملة أخرى، ذلك ألنه كان من الضروري إبداء قوة معنوية كـبرية             

                                                             وإزالة مظاهر خيبة األمل اليت أصـابت املـسلمني والـيت                       معنويام         تقوم جبرب 
   :           سنذكرها هنا

     ً   ثانيـاً                                                                          أول مظهر من مظاهر خيبة األمل هو انكسار القوة املعنوية للمسلمني،            
                        ً                                                               تزايد شهية الكفار، ثالثاً تزايد مشاتة املنافقني من حال املسلمني مما كان يؤثر على              

                                                                   لذا، فإن الفكرة اليت طرحها ذلك املشرك مـن وجـوب التـداعي               .         معنويام
                                                                          واهلجوم اجلماعي على املسلمني الستئصال شأفتهم بدأت تنتشر هنـا وهنـاك            

                                        خطر كبري على املسلمني، ولوال فطنـة                                               وتتداوهلا األلسن، فكان هذا األمر نذير     
                                                                   وسرعة تداركه لألمر لكان من املمكن ظهور مشكلة كبرية وخطـر                    الرسول  

                                    أجل، لقد أصابت املـسلمني آنـذاك           ...                                 عظيم يصعب على املسلمني مواجهته    
            ولكنـهم   -                                                 مثلما أصاب اجلندي التركي يف معركة شنق قلعـة        -              أضرار فادحة   

                                                                                    استطاعوا أن يلموا شعثهم ويقلبوا اهلزمية اليت كانت تلوح قريبة منهم إىل نـصر              
   .               بعون من اهللا تعاىل

                                                 
     ١٢٨ / ٣           البن هشام  »             السرية النبوية «   )١ (
    ٥٦ / ٤          البن كثري  »                البداية والنهاية «   )٢ (
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                                             أمره إىل هذه اجلماعة بالتهيؤ والتجمـع                                     أجل، فما أن أصدر الرسول      
                  كان بعضهم مصابا       ...                                                        حىت يأوا وجتمعوا وانتقلوا إىل حالة االستعداد للهجوم       

                                                              جله، وبعضهم ال يستطيع املشي إال مبشقة، ومع ذلك فمـا أن                       أو يف ر      يده   يف  
                                                      حىت جتمعوا يف املكان املعني، فكأن أنفاس الرسول                              مسعوا دعوة الرسول    

  .                                      فبدأوا يتسابقون يف االستجابة إليـه       .                                        قد أحيتهم ونفخت فيهم القوة والعزمية     
   :                       وكما قال الشاعر البوصريي

ِ    اته ِعظما                لو ناسبت قدره آي           ممالر عى دارسده حني يأحيا امس                                 

                                    ألحيا ذكر امسه الرمم الدارسـة                                               أي لو كانت معجزاته على قدر قيمته        
   .                         فتسابقوا إىل إجابة دعوته                        ُ  لقد أحيت دعوته اجلميع يف أُحد    ...         يف القبور

   :                                                    ع إىل شرح هذه احلادثة من أحد الصحابة حيث يقول ما معناه          واآلن لنستم

                                                                             كان يل صديق ال يستطيع املشي فكنا حنمله على أكتافنا ألنه قال لنـا أن                "
                                                                             حنمله إىل موضع القتال فإن مل يستطع رمي السهام فهو يـستطيع اسـتعمال              

                                                                  كان أحدنا حيمل اآلخر، ورمبا سقط أحدنا وأغمي عليه، وهكذا حىت             .      الرمح
                                            وهو موضع يستطيع فيه املشركون رؤية دخان         .                            وصلنا إىل وادي محراء األسد    

                                                           فما أن رأى املشركون جتمع املسلمني الـذين ظنـوا أـم              .              مواقد املسلمني 
            وإذا بـأيب     .                                                                   أصابوهم إصابة بالغة ال يرجون منها شفاء حىت ذهلوا واحتـاروا          

                     ذلك ألنـه بـدأ       " !      الرحيل  !  ل     الرحي "  :                                      سفيان الذي أصابه الفزع يصرخ فيهم     
         أما اآلن      ...                                                                      خيشى أن تدور الدائرة عليهم بعد أن فكروا يف اإلغارة على املدينة           
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   )١ ( " .          راع إىل مكةـ      و اإلسـ                     فإن مههم الوحيد كان ه

                    شاكل احلرب بنفحـة                 حبل مجيع م                                          فلو تأملتم لرأيتم كيف قام الرسول       
  .                                                                      واحدة وبضربة واحدة ودون أن خيلـف أي مـضاعفات وال أي مـشاكل             

  َّ ِ          َ  َ  َ   ِ  َّ     الَِّذين قَالَ لَهم الناس ِإنَّ       :                                           الكرمي يشري إىل هذا املوقف احلرج فيقول              والقرآن
ُ    ْ      ِ ِ  ُ     اْ حسبنا اُهللا وِنعم الْوِكيلُ         ً     ِ      َ        َ   ُ َ         َ     َ  ُ        الناس قَد جمعوا لَكُم فَاخشوهم فَزادهم ِإمياناً وقَالُو                ْ   

   )٢ ( . )   ١٧٣  :         آل عمران (

                                                 كل شيء وهربت، أما املسلمون فقد ختلصوا من                              أجل، لقد تركت قريش   
                           دون أن يـصيبهم أي ضـرر                                                  أثر اهلزة اليت أصابتهم أمس، مث رجعوا إىل املدينة    

                               اب السري واملغـازي يـذكرون أن                        هناك بعض من كت     )٣ ( .                   بنعمة من اهللا وفضل   
                              أجل، إن كان هناك جانب من          ...                                كانت هزمية بالنسبة للمسلمني           ُ   معركة أُحد 

               ُ                                                                 اهلزمية يف معركة أُحد فهو يرجع إىل بعض الصحابة الذين مل يستمعوا إىل تعاليم             
  .                                                                    واستشهدوا يف تلك املعركة فرحلوا إىل اآلخرة طـاهرين مطهـرين                 النيب  

               ُ                                                اك جانب نصر يف أُحد، وأنا أرى الوقوف عند هذا اجلانـب الـذي                ولكن هن 
                                                             أجل، فإن املهم هو القيام بقلب اهلزمية إىل نصر وهو مـا                ...               حققه الرسول   
   .            فعله الرسول 

                                                 
       البن   »              الطبقات الكربى  «   ؛   ١١١-  ٩٩ / ٣              البن هشام     »              السرية النبوية  «   ؛  ٢٥            املغازي،    ،       البخاري   )١ (

    ٤٩-  ٤٢ / ٢    سعد 
     ١٢٨ / ٣           البن هشام  »             السرية النبوية «   )٢ (
       البن   »              الطبقات الكربى  «   ؛   ١١١-  ٩٩ / ٣              البن هشام     »              السرية النبوية  «   ؛  ٢٥            ، املغازي،          البخاري   )٣ (

    ٤٩-  ٤٢ / ٢    سعد 
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                   هناك أوقات تنتهي    ”   :      وهي                                               هناك مقولة للغرب تقال يف حق األمة التركية       
   “ .                                  يف هذا الوقت تبدأ هذه األمة باهلجوم                   فيها مقاومة كل أمة،

                                                                واحلقيقة أن هذه املقولة جيب أن تقال يف حق املسلمني الـصادقني حيـث      
                                                                           تصبح صحيحة على الدوام، أي يف األوقات ويف الظروف اليت تنتـهي فيهـا              

       وهـذا    .                 ببدء اهلجـوم                                                     مقاومة األمم وتبدأ باالستسالم يقوم الرسول حممد        
                                                كل املتراكمة الواحدة فوق األخـرى، ويهـب األمـل                          اهلجوم يقوم حبل املشا   

                                                                             واإلميان إىل قلوب املؤمنني واليأس والقنوط إىل قلوب املنافقني، وجيعل أمنيـة            
                                                   فماذا ميكن أن يقال هنا بعد أن حول الرسول            .                       املشركني حسرة يف قلوم   

                     ، وحل حبكمته هـذه                   فرحني غالبني                                           اهلزمية إىل نصر وأعاد املسلمني إىل املدينة      
                      رسول اهللا حقا وصدقا؟                    ً سوى الشهادة بأن حممداً    ..              املشكلة املعقدة

             الشورى  . ٢

                                                      يقوم حبل بعض املشكالت اليت تعرض له عـن طريـق                         كان الرسول   
                                                                       وهو مع عدم حاجته إىل املشورة إال أنه كان يريـد إرسـاء قـضية                 .        التشاور
                                                          همة ألن الذين سيأتون من بعده كممثلني لألمة اإلسـالمية                      كقاعدة م        الشورى

                 ً                             أجل، فقد كان شخصاً وهب له التأييد اإلهلي،          .                         سيكونون يف حاجة للشورى   
                                                                                 فلم يتركه اهللا تعاىل وحده يف أي مسألة من املسائل، فلو أمل به مرض لتلقـى                

                                      كان على ارتبـاط وثيـق بعـامل                                                  اإلهلام اإلهلي بطريقة العالج والشفاء؛ فقد     
                     ، وكان هذا بعـدا                                                         امللكوت، ولكنه كان يعطي أمهية كبرية ملوضوع الشورى       

   .                         ً                    آخر من أبعاد فطنته وجانباً آخر من جوانب فراسته
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                     ً                                   بعده بعدة عصور نظاماً ال يـستغىن عنـه يف إدارة                              لقد أصبحت الشورى  
                        ولكوا مرنة وواسعة                                                ولكون اإلدارة يف اإلسالم مفتوحة على الشورى        .    ولة   الد

                                                   ً     ً         وتستطيع أن حتتضن العصور بعامليتها فقد ختطت العصور عصراً عـصراً حـىت    
   .                     وصلت إىل أيامنا احلالية

   :                إليكم بعض األمثلة

              يـد إشـاعة                                                         يشاور اجلميع ويأخذ وجهة نظر الكل ألنه كان ير                 كان    . ١
         ، وهـو                     استشار علــيا    .                                      يف حياة اتمع وجعلها سائدة فيه                  فكرة الشورى 

          ً  هذا تلميذاً                     ولكنه كان مع      )١ (   "                 ِ           ً      لو رفع الِغطاء ما ازددت يقيناً      "  :                  اإلنسان الذي قال  
   )٢ ( .                      ً  مع أنه كان شابا يافعاً                     ، وقد استشاره الرسول                يف مدرسة الرسول 

                        فيما اشتهر حبادثـة                  رضي اهللا عنها                                               كان املنافقون قد افتروا على أمنا عائشة      
                   ومع أن الرسول      .              رضي اهللا عنها                                            اليت برأ اهللا تعاىل فيها أمنا عائشة        "    اإلفك "

                    ورغم كونه غري قلق      .                                                          كان موقنا بأن الوحي سيقول القول الفصل يف هذا األمر         
                                                    ، إال أنه قام مع هذا باستشارة أصـحابه عـدة                        رضي اهللا عنها                    من ناحية عائشة  

ـ                         ألن االستـشارة     .      شارات                                                 مرات ألنه كانت هناك مصلحة يف مثل هذه االست
   .                           إال هلدايتنا ملا فيه اخلري لنا             وما بعث النيب   .                          دائما مغامن وليست هلا خسائر

ـ                                                         وهناك رواية ضعيفة عن حادثة جاء فيها أن الرسول                       عمـر   ا       دع
             إن عائـشة    !             يا رسول اهللا    :             فقال عمر               رضي اهللا عنها                             وسأله عن رأيه يف عائشة    

                                                 
     ١٩٣                لعلي القاري  ص »              األسرار املرفوعة «   )١ (
     ٣١٣ / ٣           البن هشام  »             السرية النبوية «   ؛  ٣٤          ، املغازي،        البخاري   )٢ (
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  :                               كيف عرف ذلك فأجاب عمـر                     فسأله الرسول     .                          بريئة وإا طاهرة ونقية   
                                                                              لقد عرفنا فيما بعد أنك كنت تصلي مرة دون أن تعرف أن جناسة صغرية قد                "

   ..                           وقال لك بأن ختلع نعلـك       .                وأخربك باألمر                        مست نعلك فرتل جربيل   
                                                                            فإذا كان اهللا تعاىل خيربك عن مثل هذه النجاسة الصغرية فكيف يرضى لك أن              

          سيأتيك                                    مثل هذا اإلمث؟ ال شك أن جربيل       -      حاشاها-                       تكون لك زوجة تقترف     
   " .           رضي اهللا عنها                        ليخربك عن مدى عفة عائشة

                       لذا، فقد استـشار      )١ ( » .                   ما ندم من استشار    «  :                         أجل، لقد قال الرسول     
       مرة                                                                فمثل هذه االستشارة ال تفقده شيئا، بل رمبا كسب قلب عمر            .    عمر

       وال شك    .                           مع طالبه ويأخذ آراءهم             يتشاور                         أجل، لقد كان الرسول       .     أخرى
      كان                                                                أن الرابح يف هذه االستشارات كان هؤالء الطالب، ذلك ألن الرسول        

              ما ندم مـن     «  :                    مث أليس هو القائل     .               ً                         يلقن طالبه درساً أخالقيا يف هذا اخلصوص      
   » .      استشار

                           املهاجرين واألنصار وأخذ                       استشار الرسول                             عندما خرج ملعركة بدر     . ٢
                      يا رسول اهللا امض ملا       :                        باسم املهاجرين فقال                                   آرائهم، فتكلم املقداد بن عمرو     ب

       اذهـب    :        ملوسى                                         واهللا ال نقول لك كما قال بنو إسرائيل         .                    أراك اهللا فنحن معك   
                                                        ههنا قاعدون، ولكن اذهب أنت وربك فقاتال إنا معكما                                أنت وربك فقاتال إنا     

ِ    ِ             مقاتلون، فوالذي بعثك باحلق لو سرت بنا إىل برِك الِغماد                                                         جلالدنا معك مـن                     
  :                   مث قال رسول اهللا       .     ً            خرياً ودعا له                          فقال له رسول اهللا       " .               دونه حىت تبلغه  

                                                 
     ٢٨٠ / ٢          للهيثمي  »           جممع الزوائد «   )١ (
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»  أشريوا علي            م كانوا عـدد النـاس            »           يها الناس     أوإمنا يريد األنصار، وذلك أ                                                      
                                                يا رسول اهللا إنا برآء من ذمامك حىت تصل إىل            :         قالوا                     َ     وأم حني بايعوه بالعقَبة   

     فكان   .    ءنا                                                                            ديارنا فإذا وصلت إلينا فأنت يف ذمتنا مننعك مما مننع منه أبناءنا ونسا            
                                                                 يتخوف أن ال تكون األنصار ترى عليها نصره إال ممـن دمهـه                        رسول اهللا   

   .                                                        باملدينة من عدوه، وأن ليس عليهم أن يسري م إىل عدو من بالدهم

                    واهللا لكأنك تريدنا يا   :           عد بن معاذـ              قال له س                             فلما قال ذلك رسول اهللا      
                                           فقد آمنا بك وصدقناك وشـهدنا أن مـا           :    قال  »  .   أجل «  :                 رسول اهللا؟ قال    

                                                                              جئت به هو احلق، وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة            
                                                                            لك، فامض يا رسول اهللا ملا أردت فنحن معك، فوالذي بعثـك بـاحلق لـو                
             هكْربنا البحر فخضته خلضناه معك ما ختلَّف منا رجل واحد، وما ن استعرضت               ْ                      َّ                                       

                                                       إنا لصبر يف احلرب صدق عند اللقاء، لعل اهللا يريـك             .       غدا                     أن تلقى بنا عدونا   
ِ              منا ما تقر به عينك فِسر على بركة اهللا                     . ) ١(   

    كان   .                                                   يقوم باالستشارة إلظهار روح االتفاق بني املسلمني                    كان الرسول   
                             عزمهم على القتـال وعلـى          ...                                         األنصار واملهاجرون متفقني على شيء واحد     

                                                      كان هذا هو الشيء الوحيد الذي كـان علـيهم أن                      أجل، لقد       ...         االستشهاد
                                          ً      ً                           يعملوه جتاه اجلمع احلاشد ألعدائهم اململوئني حقداً وغيظاً واملتهيئني بسيوفهم          

               ً             فقد كان متهيئاً للدفاع                    أما رسول اهللا      .                                ورماحهم وسهامهم للقضاء عليهم   

                                                 
-   ٢٦٦ / ٢           البن هشام   »               السرية النبوية  «   ؛   ٢٥٧ / ٣               لإلمام أمحد     »     املسند «   ؛  ٨٣           ، اجلهاد،       مسلم   )١ (

     ٣٢٢-   ٣٢٠ / ٣          البن كثري  »                البداية والنهاية «   ؛   ٢٦٧
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                                                                        عن احلق وعن احلقيقة وعن شرف اإلسالم وعن كرامة األمة اإلسالمية، وكان            
                                                                             قوم باستشارة أصحابه ويبدي رأيه السامي على أوسع نطاق ويرسـيه علـى              ي

                                     ً       يسري يف مشاعر الصحابة ويف أحاسيسهم مجيعاً                                    أصلب أساس ويدع رأيه هذا      
                         لقد رسم اهللا تعاىل لـه        .                                      كما كانت االستشارة غاية من غاياته       .             دون استثناء 

           ن يستـشري                                                                         الطريق وبني له ما يعمله، ولكنه إضافة إىل إرشاد ربه فقـد كـا             
      ومـا    .                                                                  أصحابه ليشاركهم وليشاركوه أفكاره ومشاعره يف ذلك املوقف املهم        

                                                                                 كان ألحد من أصحابه املخالفة يف اتباعه واالنقياد له أبدا، ذلك ألم أعطـوه              
   ما  «  :        ً   معاتباً                                   وسيأيت يوم يقول لكعب بن مالك         ...             ً        ً    على ذلك عهداً وميثاقاً   

                ً       َ        قد أعطاه عهداً يف العقَبة               كان كعب     »                    قد ابتعت ظهرك؟     ّ            خلّفك، أمل تكن  
       لقد   )١ ( .                                              يف اليسر والعسر ما تعاقب الليل والنهار                                  على أن يكون مع الرسول      

   .                                             أعطوه عهدا، وألقوا بأنفسهم إىل املوت مبلء إرادم

                   ً                   ليتبىن املسلمون مجيعاً دعوته، فكان                             يقوم باستشارته هذه                كان الرسول   
                                                                             اجلميع يهرعون ملساعدته على قدر طاقتهم ويرون محل هذه الدعوة غاية هلـم             

   .                                         وهدفا حليام، ويرون يف الشهادة أحلى أمانيهم

                                        كان عليه أن يعني املكان الذي يرتل                   يوم بدر                         عندما خرج الرسول      . ٣
                                                ل الذي جيب أن حيتله، وكان عليه أن يـشاور                                          فيه واآلبار املوجودة هناك والت    

   .                 أصحابه يف هذا األمر

                                        يبادرهم إىل املاء حىت جاء أدىن ماء                        فخرج رسول اهللا      :                قال ابن إسحاق  

                                                 
    ٥٣        التوبة،   ،     مسلم   ؛    ٧٩          ، املغازي،        البخاري   )١ (
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                              أم ذكروا أن حباب بـن                                     ِ            نزل به، فحدثت عن رجال من بين سِلمة               من بدر 
                               ً                 يا رسول اهللا أرايت هذا املرتل، أمرتالً أنزلكه اهللا لـيس    :                بن اجلموح قال      املنذر

         بل هـو    «  :                                                                      لنا أن نتقدمه وال نتأخر عنه، أم هو الرأى واحلرب واملكيدة؟ قال           
ِ     ل، فـامِض    زـ                                 يا رسول اهللا، فإن هذا ليس مبن        :    قال  »  .                     الرأى واحلرب واملكيدة         

                          ُ ُ                زله مث نغور ما وراءه من القُلُب مث نبين         ـ                                          بالناس حىت نأيت أدىن ماء من القوم فنن       
                 فقال رسـول اهللا      .          ً                                                  عليه حوضاً فنملؤه ماء مث نقاتل القوم فنشرب وال يشربون         

 :  » ١ ( » .               لقد أشرت بالرأى(   

           ً                               ، كان جموسياً يف أول األمر مث تنـصر مث               ً          عبداً فارسيا                 كان سلمان   . ٤
                 وهو يدين بكـل      .                                 ً        وعندما أسلم مل يكن ميلك ماال أو أهالً           ...               أسلم وهو عبد  

         فعنـدما    .                              عن هذا األمر جبملة وجيزة                                      شيء إىل اإلسالم، وقد عرب سلمان     
    :                       سألوه مرة عن نسبه، قال

   إذا افتخروا بقيس أومتيم    أيب اإلسالم ال أب يل سواه

   .                                       أجل، لقد وجد نسبه احلقيقي؛ فهو ابن اإلسالم

               أصحابه كما                      استشار الرسول                        أو معركة األحزاب                   ويف معركة اخلندق  
        بأم                  قال للرسول                                                          هي عادته، فأدىل كل برأيه وعندما جاء دور سلمان        

                                 إن هامجهم عدو، لـذا فقـد                                                      اعتادوا يف بالدهم على حفر خندق حول املدينة       
                             ذا الرأى فـأمر حبفـر                      وأعجب الرسول     .                              اقترح حفر خندق حول املدينة    

                                                 
     ٣٢٦ / ٣          البن كثري  »                البداية والنهاية «   ؛   ٢٧٢ / ٢           البن هشام  »             السرية النبوية «   )١ (
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   )١ ( .               جع العاملني هناكـ                          ارك بنفسه يف أعمال احلفر وشـ         اخلندق وش

                                               ُ               ستشري الرجال فقط، بل يستشري النساء أيضا، ففي احلُديبيـة                     مل يكن ي    . ٥
            ً                              ، ومل ير بأساً يف تنفيذ مـا اقترحـت                       رضي اهللا عنها                           استشار زوجته أم سلمة   

   )٢ ( .    عليه

                                                                     لقد سلك هذا املسلك طوال حياته، واستطاع عن طريق االستشارة ختطي           
            يف إدارة             وأمهيتها                   ً                       د بدأنا نفهم مؤخراً مدى ضرورة الشورى        وق  .            مشاكل صعبة 

      لقـد    .                                                                 أما املستبدون فقد تركوا وراءهم مئات املشاكل قبل أن يرحلوا           .       الدولة
  ّ                                                                علّم وجوب احترام الفكر والعقل؛ فهناك حكمة يف وجود العقل، أي حكمـة   

                                  اك حكمة من وجود الفكر البشري         وهن  .                                    يف التفكري وإجراء احملاكمات العقلية    
                                                                            حبيث تتم مراجعة هذا الفكر حىت من قبل الدعوات املؤسسة علـى الـوحي،              

     لذا،   .                                                                    وحىت من قبل األشخاص املتصلني بالوحي، حيث يتم تفسريها ذا الفكر          
   .                                                        فمن ال عقل له ال يعد مكلفا يف شرعنا، وهذا أساس من أسس ديننا

                                                 
          البدايـة   «   ؛  ٦٦ / ٢                 البـن سـعد       »              الطبقات الكربى  «   ؛   ٢٣٥ / ٣              البن هشام     »              السرية النبوية  «   )١ (

     ١٠٩ / ٤          البن كثري  »        والنهاية
    ١٥          ، الشروط،        البخاري  :     انظر   )٢ (
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   :           الفصل اخلامس

   قدموحدة الـنظـر وال

                                               هو وحدة الفكر والتطبيق؛ فأي هدف توخاه                                   والعمق اآلخر لدى رسولنا     
                                                                                  استطاع أن يسري حنوه، وأي فكرة اقترحها استطاع تطبيقها؛ وعلى هذا االعتبـار             
   .                                                                       استطاع أتباعه أن يطبقوا كل ما قاله دون أن يبقوا يف حرية أو تردد أو اضطراب

               إنسان التخطيط  - أ

                       فأصبحت الدول واألمـم      .                       ائل يف أيامنا احلالية                            أصبحت اخلطة من أهم املس    
  .                                                                        تم بالتخطيط يف كل شيء كأساس مهم يف التنمية ويف حركـة النـهوض             

                                                                               ولتحقيق هذه الغاية تأسست عندنا هيئة الدولة للتخطيط، وإال ملا حتقـق أي             
                  وميكن جـس نـبض       .                                                      شيء يف جمال النمو ويف جمال التقدم والنهوض املتوازن        

                        شرط أويل لوضع بنية     -             يف أحد أوجهه  -          فالتخطيط    .    خلطط                 اتمع من خالل ا   
              ً       ً      ميلك كومبيوتراً وال عقالً                      ومل يكن الرسول      .                             اتمع حتت املراقبة والسيطرة   

         ً                                                                         ألكترونياً وال هيئة ختطيط، ولكنه كان يعطي القرارات الصائبة يف التو واللحظة            
                السنني، ومل يكن                                         كان يعطي قراراته ملسائل بعمر مئات من         ...                 مث خيطو لتنفيذها  

                 ً               أي مل يقل أحد شيئاً ضد مـا          .                                               يترك أي مشكلة يف أي مسألة من هذه املسائل        
-                   ً     علما بأنه كان مكلفاً       .                                                      قاله حول أي مسألة من املسائل ومل يستطع أن يقول         

                            ً        لذا، فكان عليه أن يكون دقيقـاً         .            بالتبليغ -               ً                    ذكرنا ذلك سابقاً من زاوية خمتلفة     
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     ً                     ِ      ً      ً           جيداً؛ فال يتقدم وال يتأخر ِمليمتراً واحـداً                                    جدا حبيث حيسب حساب خطواته    
          ففي مكة   .                                         وكل تفاصيل حياته شاهدة على ما نقول        .                          أكثر أو أقل من املطلوب    

                  ينتظر علـى رأس        ...                                            ومثال التحمل، ينتظر دون كلل أو ملل                       نراه مثال الصرب  
                               نستطيع أن نطلق عليه اسم                                     هدوء املياه العميقة الغور مبا       ..                   الدعوة بصرب وهدوء  

                         إىل هنا وهناك ليحمي                                         ويف هذا العهد يصدر أوامره باهلجرة       .  "                 الفعالية الصامتة  "
                                                                      الضعفاء، ألنه كان يف عهد اختل فيه ميزان القوة لصاحل أعدائه، وألنه الميلـك   
                                                                                  القوة يف ذلك العهد نراه يبذل قصارى جهده لعدم ييج أو إثارة خصومه قدر             

               ً                        فقد اتبع طريقاً آخر خطـط فيـه                       أما يف املدينة    .                            اإلمكان وحماولة دئة األمور   
  .                                                                       شكل الدعوة حسب القوى والتوازنات املوجودة وحسب قوة الطرف املقابل         

                                                                         واحلقيقة أن تغري االستراتيجية بني عهود مكة واملدينة وما بعدها نتيجة طبيعيـة   
                       ً       فعهد مكة كان يتطلب طـرزاً        .                ضوجها وتبلورها                             لتغري وترية توسع الدعوة ون    

     يف                     فلو تصرف الرسول      .      ً                                  ً           معيناً من التصرف، وعهد املدينة يتطلب طرزاً آخر       
     ً     ً                  نقصاً كبرياً يف ختطيط هذا      -     حاشاه-                                        مكة مثلما تصرف يف املدينة لكان ذلك        

                               فقد بعثه اهللا تعاىل لكي يعطي        .                                         الشخص صاحب اخلطط واالستراتيجية الدقيقة    
   .                                         الصحيحة ولينقذ البشرية من االضطراب واحلرية        القرارات

                                وكان هذا ضروريا، فكل خطـوة          ...               طريقة آخرى                            أجل، لقد اتبع يف املدينة    
                                                         ً                        خطاها كانت مقدمة للخطوة القادمة، واخلطوة التالية كانت طبعاً نتيجة للخطوة           

               الرسـول             فكيف خيطو   .                                                   السابقة؛ فلم خيط يف حياته خطوة واحدة إىل اخللف        
           ؟ مل خيـط                                                         ُ             خطوة إىل اخللف وهو الذي استخرج النصر من اهلزمية يف معركة أُحد           

          فأسـلوبه    .                                                  بل إن كل خطوة من خطواته تشهد أنه رسول اهللا             ...     ً          أبداً إىل اخللف  
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                         فما كانـت اهلجـرة إىل        .                      مثال حي على هذا                                  وطريقة تصرفه يف موضوع اهلجرة    
ِ                                 إال مقدمة وباباً ِسريا لبزوغ عهد اهلداية واالنتصارات         واملدينة     احلبشة  ً               .   

          العنصرية  :                  املشكلة احملتملة اآلن  - ب

              أما املـشاكل     .             ّ             آنذاك ومل حتلّ حىت اآلن                                  كم من مشكلة حلها الرسول      
                           د فهي كـثرية ومتداخلـة                                                         اليت ستأيت يف املستقبل القريب مث يف املستقبل البعي        

    ً                                                        فمثالً هناك احتمال كبري أن تصبح قضية الزنوج يف املستقبل            .               بعضها مع بعض  
                                فهذه املشكلة املتحفزة للوثـوب       .                                             البعيد من أهم املشاكل اليت ستدوخ البشرية      

     ً                                                                         حالياً واليت تنتظر الفرصة املناسبة لالنقضاض واالنفجار تقلق كـل املـراقبني            
   .  ا           مبلغ خطور     قدرون       الذين ي

                                                                          ملاذا؟ ذلك ألنه ال ينظر إىل الزجني نظرة إنسان حىت وحنن علـى أعتـاب               
               بسبب لونه،                              فهو مهان يف جنويب إفريقيا      .                                   الدخول إىل القرن احلادي والعشرين    

      كمـا    .                                                 أي منصب مهم يف الواليات املتحدة األمريكيـة         أ                   وهو ال يستطيع تبو   
                   بينما وضع الرسول     .                          إىل الضرب وإىل املهانة              وأملانيا                        يتعرض األجانب يف فرنسا   

-              أجل، فالناس     .                                                    يده العطوف على هذه املشكلة وحلها بكل بساطة               الكرمي  
                                                سواسية كأسنان املشط، ال فضل لعـريب علـى          -                         حسب املبادئ اليت جاء ا    

                               وجيب إطاعة عبد حبشي إن جاء إىل  )١ ( .              عجمي على عريب                   أعجمي وال فضل أل   
   )٢ ( .           احلكم بشروطه

                                                 
   »                  الفوائـد اموعـة   «   ؛   ٣٢٦ / ٢            للعجلوين    »     اخلفاء     كشف   «   ؛   ٤٤١ / ٥   د              لإلمام أمح   »     املسند «   )١ (

     ٣٠٠ / ٤          للديلمي  »             املسند الفردوس «   ؛     ٢٢٧          للشوكاين  ص
    ٣٩         ، اجلهاد،         ابن ماجه   ؛  ٣٧          ، اإلمارة،     مسلم   ؛ ٤          ، األحكام،        البخاري   )٢ (
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                               اليت شرحت هذا املوضوع نرى              ً                            وانسجاماً مع أحاديث كثرية للرسول      
       يعين   " ا          َ           سيدنا وأَعتق سيدن           أبو بكر  "  :                   يقول عن بالل                 بن اخلطاب       عمر
   )١ ( .   ً بالالً

     ً               عبـداً فأعتقـه                     ِ                  أسود البشرة، وِبيع للرسـول                            كان زيد بن حارثة   
              ً                وكان هذا أمراً ال يتصوره       )٢ ( .                               ً           وجعله حرا وتبناه، أي جعله ابناً له               الرسول  

                                               كيف يقوم إنسان من نسب معروف ومشهور بتبين         ف  .          ً             أحد وشيئاً غري مستساغ   
      ً                          قائداً على جيش فيه كبـار                             مث جعل ابنه أسامة     )٣ ( .                  ً         أسود مث جعله وارثاً له      ً اً   عبد

                     هذا قيام الـنيب                   وأعظم من     )٤ ( .         وعلي        وعمر                            الصحابة من أمثال أيب بكر    
                                    اليت كانت ذات حسب ونسب وكانت        )٥ (                               بتزويج زيد من زينب بنت جحش     

   .                      جديرة بأن تكون زوجة نيب

                      مقربني إىل رسول                      وابنه أسامة                                      وإضافة إىل هذا كان زيد بن حارثة      
                بن اخلطاب                             إىل والده اخلليفة عمر     ا     شك                 د اهللا بن عمر                   إىل درجة أن عب   

                     ِ                        من ليس هو بأقدم مين ِسنا وال أفضل مين                                     يا أمري املؤمنني فضلت علي      :     ً    قائالً له 
              أسـامة بـن      :              ومن هو؟ قلت    :    قال  .                                    ، وال شهد من املشاهد ما مل أشهد           هجرة

                                                 
     ٢٤٥-   ٢٤٣ / ١           البن األثري  »          أسد الغابة «   ؛  ٢٣                    ، فضائل أصحاب النيب،        البخاري   )١ (
   )     ملترجم ا   . (                  وذلك قبل حترمي التبين   )٢ (
   ؛ ٨              ، النكـاح،             النـسائي    ؛ ٩              ، النكـاح،             أبو داود      ؛      ١٥            ، النكاح،     ١٢            ، املغازي،          البخاري   )٣ (

     ٢٨١ / ١           البن األثري  »          أسد الغابة «   ؛   ٥٦٤-   ٥٦٣ / ١          البن حجر  »      اإلصابة «
    ٦٣                 ، فضائل الصحابة،     مسلم  ؛   ١٧                    ، فضائل أصحاب النيب،        البخاري   )٤ (
     ٥٦٤ / ١          البن حجر  »      اإلصابة «   )٥ (
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                                              فعلت ذلك ألن زيد بن حارثة كان أحـب إىل            !        َ       صدقت لَعمر اهللا    :          زيد، قال 
           من عبد                                               ، وأسامة بن زيد كان أحب إىل رسول اهللا                    من عمر            رسول اهللا   
   )١ ( .            ، فلذلك فعلت         اهللا بن عمر

      ً          قائداً علـى                                        آنذاك أن يكون زيد بن حارثة                       ً    ً     أجل، لقد كان أمراً جلالً    
       ليس   )٢ (   ...                            مثل جعفر بن أيب طالب                                      جيش يشترك فيه أحد أشراف قريش     

                                      املهم هو التطبيق الفعلي هلذا املبدأ          ...                                         املهم هنا سرد املدائح حول هذا املوضوع      
   .               ً      ً عية وجعله واقعاً معاشاً             يف احلياة الواق

               كمـا أشـرنا    -                                                           فاحلل الوحيد هلذه املشكلة اليت دد اإلنسانية يف املستقبل          
                                                                 هو التعامل مع الزنوج على أساس املبدإ اإلسالمي دون إضاعة           -                إليها قبل قليل  

   .                                             ألن على اإلنسانية أن جترب هذا احلل قبل فوات األوان  .      الوقت

                                       ليس من حق أحد وال من صالحية أحـد                                  ً       الناس ولدم أمهام أحراراً، و    
ٍ    ُ   ْ      َ  ُ                يا أَيها الناس ِإنا خلَقْناكُم ِمن ذَكَـٍر وأُنثَـى وجعلْنـاكُم              .                 استعباد أي أحد   َ َ    ِ  ُ   ْ َ     ِ           َ    

قَاكُماِهللا أَت ِعند كُممفُوا ِإنَّ أَكْرارعاِئلَ ِلتقَبوباً وعش  ُ  َ  َ   ِ     ِ   ُ   ْ َ  َّ  ِ   ُ     ِ  َ  ِ  َ   ً       ) ١٣  :       احلجرات  ( .   

    ُ     احلُديبية  - ج

          ً       ً                       كان قائداً وزعيماً ال مثيل لـه يف                                           كر مرة أخرى فنقول إن الرسول          لنذ
                                  وميكن إيراد أدلة وشواهد ال حصر        .                   ً             ً            تطبيق أفكاره عملياً وجعلها واقعاً وحقيقة     

   .                                                   هلا يف هذا اخلصوص، إال أننا سنكتفي هنا بإيراد مثال واحد
                                                 

     ٥٦٤ / ١          البن حجر  »      اإلصابة «   ؛  ٧٠ / ٤          البن سعد  » ى            الطبقات الكرب «   )١ (
     ٢٩٩ / ٥            لإلمام أمحد  »     املسند «   ؛  ٤٤          ، املغازي،        البخاري   )٢ (
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                                                                         يروي ابن إسحاق أنه يف السنة السادسة للـهجرة وعـد رسـول اهللا               
                        فمثل هذه العمرة كانت      .                 بأداء العمرة  -                            الذين بلغ م الشوق غايته    -    به      أصحا

                                                                           ستطفىء نار اللوعة والشوق اليت تتأجج يف صدور املهـاجرين إىل وطنـهم،             
        مـن       ١٤٠٠      يف                                                         وتعطي قوة دافعة جديدة للمسلمني، فخـرج الرسـول          

   .             ً       أصحابه متوجهاً إىل مكة

    ال           وأهل مكـة -                ً                     رسل من قبل رجالً من قبيلة خزاعة              قد أ               كان الرسول   
                         فوردت إليه األخبار بأن      .                      ليتقصى له األخبار   -                              يعرفون أنه من أصحاب الرسول    

                 واملسلمني مـن         ً                                                     قريشاً مجعت قبائل العرب واتفقت معها على منع الرسول          
   .        دخول مكة

        َّ       وإن تطلَّـب                                 منع املسلمني من دخول مكة                  عازمة على                  أجل، كانت قريش  
    ً                                              وفعالً طبقت ما عزمت عليه إذ وضعت احملـاربني يف            .                     األمر استعمال السالح  

     ٢٠٠             ومعهمـا                  بن أيب جهل               أو عكرمة                           ، وجاء خالد بن الوليد     "    بلدح "      موقع  
                            وعندما بلغت هذه األنبـاء       .     ُ     واجلُحفة           ِ      وهي بني راِبغ        ُ              إىل كُراع الغميم       حمارب

                          بذلك فأسرع إىل مكـة                                             توجه إىل هناك باملسلمني، فسمع خالد                رسول اهللا   
               قـد بلـغ                      اء كان الرسول                 ويف هذه األثن    .         ً                       خيرب قريشاً مبا استجد من أخبار     

                       كم تقريبا، وكـان       ٦٠-  ٥٠      ُ                                 واحلُديبية اسم ملكان يبعد عن مكة       )١ ( .  ُ     احلُديبية
                              فأطلق هذا االسم على قريـة        .                                                هناك يف السابق بئر يف هذه املنطقة ذا االسم        

   .           موجودة هناك

                                                 
    ٩٥ / ٢          البن سعد  »             الطبقات الكربى «   ؛   ٣٢٣ / ٣           البن هشام  »             السرية النبوية «   )١ (
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         املاء          معجزة . ١

                  كانت هناك بئـر        ...                                     نطقة اليت نزل ا املسلمون أي ماء                        مل يكن يف هذه امل    
                                 يا رسول اهللا ما بالوادي مـاء         :                                             ، ولكنها اآلن جافة ال ماء فيها فقيل له               من قبل 

          ً                                                    فأخرج سهماً من كنانته وأعطاه إىل رجل من أصحابه فرتل بـه يف          .          يرتل عليه 
     ال   ة                 كانت هذه معجـز     .                ُ ُ                                   قليب من تلك القُلُب فغرزه يف جوفه فجاش بالرواء        

                                             على يد نبيه ليسعف حاجة الـصحابة إىل                                             شك فيها، إذ أظهر اهللا تعاىل معجزة      
   .                                                وشرب اجلميع من هذا املاء وتوضأوا منه ومألوا أوعيتهم  .     املاء

            الرسل  . ٢

  .    لمني                                                    مل تكن قد أسلمت بعد، إال أم حتالفوا مع املس                              مع أن قبيلة خزاعة   
                                                للقتال أسرع وفد منهم وأخربوا الرسـول                    أهل مكة   ء                 وعندما مسعت بتهي  

                         ً                            من بني الوفد ومل يكن مسلماً آنـذاك إال أنـه                                كان بديل بن ورقاء       ...      باألمر
                         فقد أرسله إىل أهل مكة                  يثق فيه           ً                 ؛ ونظراً لكون الرسول                        أسلم بعد فتح مكة   

   .                                     خيربهم بأنه مل يأت للقتال بل ألداء العمرة

          الثقفي                               هلم، وكان عروة بن مسعود                           وبلغ رسالة النيب                       جاء بديل إىل مكة   
                             ل، فاقترح على أهل مكـة                 أمر معقو                                            من بني املستمعني، فرأى أن ما قاله بديل       

   .                           ً  للتفاوض معه، فرضوا به رسوالً            إرساله للنيب 

    على -                                                وبدأ حيادثه، مث جعل يتناول حلية الرسول                              جاء عروة إىل النيب     
     يف                               واقف على رأس رسول اهللا                                      وهو يكلمه واملغرية بن شعبة     -           عادة العرب 

   ُ           اكفُف يدك عن     :         ويقول                                     رع يده إذ يتناول حلية رسول اهللا                        احلديد، فجعل يق  
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  :                       من هذا يا حممد؟ قال      :          ُ  وسأل عروةُ   .                         قبل أن ال تصل إليك                    وجه رسول اهللا    
   ُ                                أي غُدر، وهل غـسلت سـوءتك إال          :    قال  .                                هذا ابن أخيك املغرية بن شعبة     

                لكم تغري ابـن        ...                                عنه عن جرمية ارتكبها مغرية                  دفع الدية             إذ كان قد    .      باألمس
                                     مث ما هذا احلب الشديد الذي يبديه           ...                                          أخيه مغرية بعد إسالمه حىت أنه مل يعرفه       

             ال يتوضأ إال     :                                        لقد ذهل إذ رأى ما يصنع به أصحابه           ...                    املسلمون حنو زعيمهم  
                       وعندما رجع إىل قريش     .             ء إال أخذوه                                         ابتدروا وضوءه، وال يسقط من شعره شي      

   :      قال هلم

                                                      إين قد جئت كسرى يف ملكه وقيصر يف ملكه والنجاشي           !               يا معشر قريش   "
                            ً                                                  يف ملكه، وإين واهللا ما رأيت ملكاً يف قومه قط مثل حممد يف أصحابه، ولقـد                

   " .     رأيكم         ً                    ً  َ    رأيت قوماً ال يسلمونه لشيء أبداً فَروا 

ِ                       ِخـراش بـن أميـة                                                      مل يثمر هذا التفاوض عن شيء فأرسل الرسول           
                            ً                             ومحله على بعري له، ولكن قريشاً عقروا مجل رسول اهللا                      إىل قريش          الـخزاعي
      زاعياش بن أمية الـخوأرادوا قتل ِخر                            ِ                                عه األحابيش فخلوا سبيله حـىت           فمن              

   .              رجع إىل الرسول 

           ً       مبعوثاً للنيب            عثمان . ٣

                         ، ومت اقتراح اسم عمر                                                  أصبح من الضروري إرسال مبعوث آخر إىل قريش       
                            كانوا كثريين وأصـدقاءه                                          يف بادئ األمر، غري أن أعداء عمر                  بن اخلطاب   

        رسول                                   ً                               ، لذا كان جناحه يف التفاوض مشكوكاً فيه، وعندما أبلغ عمر           ني    قليل
   .                                      برأيه هذا تقرر إرسال عثمان بن عفان   اهللا 
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  ه                                           ، مث شاعت األخبار أم قتلوه، وقويت هذ                      حببس عثمان              قامت قريش 
                  أن عثمـان                          وعندما بلغ الرسول      .                                 اإلشاعة بعد تأخر رجوع عثمان    

             وجلس الرسول    .                 ودعا إىل البيعة    »  .                        ال نربح حىت نناجز القوم     «  :               قد قتل قال    
        ـ    "             حتت الشجرة               بيعة الرضوان  "                                               للبيعة حتت شجرة، لذا مسيت هذه البيعة ب

                 يف عهده بقطع                  بن اخلطاب             وقام عمر   .                                    فأقبل املسلمون يبايعونه على املوت    
   )١ ( .                                 هذه الشجرة إذ خاف أن يقدسها الناس

                بيعة املوت  . ٤

    ...                ألداء البيعة                                                              ما أن علم املسلمون بأمر البيعة حىت أسرعوا إىل الرسول           
   )٢ ( .                                   أدى اجلميع البيعة حبماسة عدا شخص واحد    ...    ملوت                  البيعة للقتال حىت ا

                                       مل يستطع املشاركة يف هذه البيعة، وهـو                               كان هناك شخص واحد يف مكة     
                                              ً          الذي مل يكن أحد من املسلمني يعرف عما إذا كان حيـاً                         عثمان بن عفان  

                                 حدى فتراته اليت يتجاوز فيهـا                يعيش إ                               يف هذه األثناء كان الرسول        .        ً  أم ميتاً 
      هـذه   «  :                ً     يده اليمىن قائالً                  رفع رسول اهللا        ...                                الزمان واملكان وينطويان أمامه   

                   مث ضـرب إحـدامها       »                    وهذه يـد عثمـان     «  :                  ً    مث رفع اليسرى قائالً     »  .   يدي
    ..               بالوكالة فيها              يقوم الرسول                         ما أقدس هذه البيعة اليت )٣ ( .      باألخرى

             ً                                                       كان األمر خطرياً جدا، ألن املشاعر كانت متوترة واألحاسيس متأججـة           

                                                 
     ١٠٠ / ٢          البن سعد  »             الطبقات الكربى «   )١ (
     ٣٣٠ / ٣           البن هشام  »             السرية النبوية «   )٢ (
     ٣٣٠ / ٣           البن هشام  » ة            السرية النبوي «   )٣ (
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                               ً                هو الشخص الوحيد الذي بقي مالكاً زمـام                      كان الرسول       ...            تكاد تنفجر 
                                                     ومع أن نفسه كانت مثل بركان يغلي ويكاد يقـذف              ...                   نفسه ورباطة جأشه  

                                               ها والتحكم فيها بإرادته اليت تفـوق إرادة                                             باحلمم، إال أنه استطاع السيطرة علي     
     ..!                    ما هذه اإلرادة الصلبة  !            رحماك يا رب  .      البشر

                   انكشفت الغمة  . ٥

      ً                  غباراً لفارس متوجـه                                   ً                     وبينما كان هذا اجلو املتوتر سائداً شاهد الرسول         
         قد أراد    :        حوله                   يعرفه فقال ملن                    وكان الرسول                                    إليهم، فإذا به سهيل بن عمرو     

                    باسم سهيل فرأى                        فهل تفاءل الرسول      .                                    القوم الصلح حني بعثوا هذا الرجل     
                               ولكن انظروا إىل مدى معرفـة        .                   ؟ هذا موضوع آخر     ..                     أن األمور بدأت تسهل   

  .                                    ً                               بالناس وخربته م، إذ ما أن رأى سهيالً حىت حـدس النتيجـة                     الرسول  
                             صلح، إال أن األمر تأكد مع                                          ً                 صحيح أنه عندما رأى عروة قال إن قريشاً تريد ال         

                   أنه جاء إلبرام                    إذ أكد سهيل                                          سهيل، وقد صدقت احلوادث ختمني الرسول       
   .     الصلح

             االتفاق  . ٦

                    تبدو وكأا يف غـري                                                   كانت فقرات االتفاق أو املعاهدة اليت أبرمها النيب     
   .                        ً              الكرمي أشار إىل كوا نصراً يف اية املطاف                        صاحل املسلمني، إال أن القرآن

                                           ً     ً                             كان سهيل يعد كل تنازل يقتطعه من املسلمني نصراً كبرياً له، لـذا فإنـه              
          علــيا      ً                      فمثالً عندما دعـا الرسـول     .                                كان يعترض حىت يف أصغر املسائل     
  »  . م                             اكتب بسم اهللا الرمحن الـرحي      «  :           قال له                                ليكتب معاهدة الصلح مع قريش    
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  :                   فقال رسـول اهللا       .                                      ال أعرف هذا ولكن اكتب بامسك اللهم        :           فقال سهيل 
                              هذا ما صاحل عليه حممد رسول       «  :                     فكتبها مث قال اكتب     »  .                 اكتب بامسك اللهم   «
                                    لو شهدت أنك رسول اهللا مل أقاتلك ولكن     :           فقال سهيل   »  .    عمرو             سهيل بن      اهللا

   "    رسول "                  أن ميحو كلمة              لعلي                  فأشار الرسول     .                      أكتب امسك واسم أبيك   
          فقـام    "      الرسول "                            إذ صعب عليه حمو كلمة                   وتردد علي   .                    اليت كان قد كتبها   

                          ا ما صاحل عليه حممد بـن       هذ  :  ُ   اُكتب «  :                                 مبحو تلك الكلمة بنفسه وقال           النيب  
                                                                     سهيل بن عمرو اصطلحا على وضع احلرب عن الناس عشر سنني يأمن                    عبد اهللا 

            ً                      من أتى حممداً من قريش بغـري                                                   فيهن الناس ويكف بعضهم عن بعض على أنه       
                       ه عليه، وأن بيننـا      و      يرد                               ً                       وليه رده عليهم، ومن جاء قريشاً ممن مع حممد مل             إذن

                                                                            عيبة مكفوفة وأنه ال إسالل وال إغالل وأنه من أحب أن يدخل يف عقد حممد               
   » .                                                        وعهده دخل فيه، ومن أحب أن يدخل يف عقد قريش وعهدهم دخل فيه

  :          فقالوا                                                      فقالوا حنن يف عقد حممد وعهده، وتواثبت بنو بكر                       فتواثبت خزاعة 
                                             مث كان من الشروط اليت ذكروها للرسـول           .          وعهدهم             يف عقد قريش      حنن  
                                 ، وإنه إذا كان عـام قابـل                                                   وإنك ترجع عامك هذا فال تدخل علينا مكة         :    أنه

                                       ً                                خرجنا عنك فدخلتها بأصحابك فأقمت ا ثالثاً، معـك سـالح الراكـب             
   .                             السيوف يف القرب ال تدخلها بغريها

                  هياج عمر . ٧

                          ق املسلمني، والسيما الفقـرة   حب                           ملعاهدة يف النظرة األوىل جمحفة              بدت بنود ا  
       ، فقد                                                                    اليت كانت تقضي بإرجاع املسلمني اهلاربني من أذى املشركني إىل قريش          
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          ىل الرسول            فذهب إ                بن اخلطاب                                           أثارت هذه الفقرة املسلمني والسيما عمر     
ألست برسول اهللا؟  !           يا رسول اهللا  :                           واألمل يعتصر قلبه، وقال له                

                 أولسنا باملسلمني؟  :        قال عمر  »  .   بلى «  :            قال الرسول 

                   أو ليسوا باملشركني؟  :    قال  »  .   بلى «  :     قال 

   !              ِ           فعالم نعطي الدِنية يف ديننا؟  :    قال  »  .   بلى «  :     قال 

   » .           ولن يضيعين                         اهللا ورسوله لن أخالف أمره       أنا عبد «  :            قال الرسول 

                                                وقال له الكالم نفسه فقال له أبو بكـر                         إىل أيب بكر                مث ذهب عمر  
 :  "  زه، فإين أشهد أنه رسول اهللا           الزم    !        يا عمرغَر                              َ . "   وأنا أشـهد    "  :            قال عمر             

  :                                    لى فقده أعصابه آنذاك وكان يقول                    فيما بعد ع                   وقد ندم عمر    " .             أنه رسول اهللا  
                                            وأعتق من الذي صنعت يومئذ خمافة كالمي                                    ما زلت أصوم وأتصدق وأصلي     "

   " .                                     ً الذي تكلمته يومئذ حىت رجوت أن يكون خرياً

               أبو جندل  . ٨

                           عليها حىت جـاء أبـو                               فإنه ما أن مت التوقيع        ...                            ولنرجع إىل إبرام االتفاقية   
                              ، وكان أبو جندل ابن سهيل                         ً                      يرسف يف احلديد هارباً من مشركي قريش           جندل

                                  فلما رأى سهيل بن عمرو ابنـه         :                                     الذي وقع االتفاقية مع الرسول               بن عمرو 
         َ             حممد، قد لَجت القضية        يا    :                                                      أبا جندل قام إليه وضرب وجهه وأخذ بتلبيبه وقال        

  :                          وهـو آسـف ومهمـوم                    فقال الرسول     .                                بيين وبينك قبل أن يأتيك هذا     
            وجعل أبـو     .                                بيبه وجيره يعين يرده إىل قريش      ل ت           ينتره ب            فجعل سهيل   »  .    صدقت «

   :                    جندل يصرخ بأعلى صوته
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  .        ملـسلمني            فزاد هم ا    !                                                  يا معشر املسلمني أرد إىل املشركني يفتنوين يف ديين        
                                           بأن هذا وضع موقت وأن الفرج قريـب                               أن يبشر أبا جندل                   وأراد الرسول   

                                     ، فإن اهللا جاعل لك وملن معك مـن                    اصرب واحتسب   !              يا أبا جندل   «  :         فقال له 
   )١ ( .        ً            وحتقق فعالً قول الرسول   »  .          َ   ً      ً املستضعفني فَرجاً وخمرجاً

٩ . أبو ب          صري وأصدقاؤه             

          والتجأ                   املكىن بأيب بصري             َ ِ      عتبة بن أَِسيد                          مباشرة هرب من مكة              ُ       بعد صلح احلُديبية  
                                     جلني ليطلبا إرجاع أيب بصري، فأعاده          ر                ، فأرسلت قريش              يف املدينة                إىل رسول اهللا    

                                                                 ولكن أبا بصري استطاع أن يقتل يف الطريق أحد الرجلني، وفـر              .          إليهما         الرسول  
                                       يا نيب اهللا قد واهللا أوىف اهللا ذمتك، قـد         :        وقال                             وجاء أبو بصري إىل الرسول        .      الثاين

                      ألنه كان قد أعطى                        بقاءه يف املدينة                    فلم يقبل النيب      .                                رددتين إليهم مث أجناين اهللا منهم     
                                    خارج املدينة وانتهى إىل موضـع                     فخرج أبو بصري    .     ً                            عهداً وهو ملتزم بعهده وبكلمته    

                                   وما أن مسع ضعفاء املسلمني يف مكة         .                            وهو قريب من ذي املروة              ِ           يقال له ِسيف البحر   
        حـىت   -         أوهلـم                       بن سهيل بن عمرو            بو جندل        وكان أ -                                بأمره حىت بدأوا يهربون إليه      

            إىل النيب                  ، فأرسلت قريش                                                          اجتمعت منهم عصابة بدأت تترصد قوافل قريش إىل الشام        
          فأرسل إليهم الـنيب       .                                                             تناشده باهللا والرحم ملا أرسل إليهم فمن أتاه فهو آمن                        

                                                             ، وهكذا زال بند ظامل يف هذه املعاهدة؛ وذلك بطلب وإحلاح                           دمهم إىل املدينة       واستق
   )٢ ( .             ً      ً        وكان هذا فتحاً مبيناً للمسلمني  .                  من أهل مكة أنفسهم

                                                 
     ١٩٣-   ١٨٨ / ٤          البن كثري  »                البداية والنهاية «   ؛   ٣٣٣-   ٣٢١ / ٣           البن هشام  »             السرية النبوية «   )١ (
     ٣٣٨-   ٣٣٧ / ٣           البن هشام  »             السرية النبوية «   )٢ (
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            وقد وصـفت     .          بالرتول                     بدأت سورة الفتح                        ُ         ويف أثناء الرجوع من احلُديبية    
   )١ ( .  ُ                    ً      ً احلُديبية بأا كانت فتحاً مبيناً              السورة معاهدة 

                                          فكل ما فكر فيه كان يتحقق عندما يأيت            ...  ً اً      ً       راضياً جد                 كان رسول اهللا    
                    ً               ، ولكنه مل يظهر واضـحاً أمـام                                   ُ           لقد بذر بذور هذا النصر يف احلُديبية          ...      أوانه

ـ         م      فها ه     ...              األعني إال اآلن           دون إىل                                   ِ           أبطال سيف البحر من الشباب الغض يِف
             ويستقبلهم                           فيستقبلهم أهل املدينة    “             ثنيات الوداع  ”                       ويدخلوا عن طريق         املدينة

                                             لقد اضطر املشركون البغاة إىل نقض معاهدم           ...                  بكل بشر وفرح           الرسول  
     ...       بانفسهم

                                   غادر على إحدى القبائل املتعاقدة                                                مث سيأيت يوم يقوم فيه املشركون باعتداء        
                      فيقوم الرسـول      )٢ ( .                            ، أي يقومون بنقض معاهدم                         واملتضامنة مع النيب    

   .                                                ُ      وفتحها وإحراز النصر النهائي الذي وضع أساسه يف احلُديبية            بالسري إىل مكة

              ُ     نتائج صلح احلُديبية  - د

                ُ                   فماذا جلب صلح احلُديبية؟ ومـاذا          ...                        ُ         واآلن لنستعرض مثار صلح احلُديبية    
                  كسب املسلمون منه؟

  .                                     أول من أسلم يف عهد هذا الصلح                                          كان سيف اإلسالم خالد بن الوليد     
                 وما كان له أن        ...                          ً                                 مل يكن خالد بن الوليد شخصاً يسلم نتيجة هزمية يف احلرب          

                                               ن لعزة نفسه اليت انقلبت فيما بعد إىل عزة                           فما كان من املمك       ...           يكون كذلك 
                                                 

     ٣٣٤ / ٣           البن هشام  »             السرية النبوية «   )١ (
    ٣٧-  ٣٢ / ٤           البن هشام  »             السرية النبوية «   )٢ (



 163

                                     فقد يسر اهللا تعـاىل بلطفـه هلـذا           .                                      إسالمية أن يكون ممن يسلم حبد السيف      
                      ً                                                       الشخص الذي سيكون قائداً ال نظري له يف املستقبل أن يدخل إىل اإلسالم بعزة              
                                                                                نفسه؛ فلوال وجود فترة صلح مثل هذه الفترة ما كان يف اإلمكان ذوبان جليد              

   .  لد      قلب خا

                لقد أثرت ظـروف      ...                                                   لقد وجد خالد يف فترة الصلح هذه الفرصة للتفكري       
               ً                                             وما بدا ظاهرياً أنه كان ظلما للمسلمني، كذلك أثـرت حـال            ُ      صلح احلُديبية 

                               أثرت هذه الظروف على العديد         ...            بعد عام                                   املسلمني حني أقبلوا يؤدون العمرة    
                    لقد كانـت فتـرة         ...       ً     ً    تاثرياً كبرياً                       ثال خالد بن الوليد                        من أصحاب العقول أم   

                                                                           الصلح هذه فترة تطهر بالنسبة له، ومل متض سوى فترة يسرية حـىت جـاء إىل            
   )١ ( .             ليعلن إسالمه       الرسول 

                                                  ً                          لقد كان قيامه بإعالن إسالمه طواعية ومبلء اختياره سـبباً يف أن يكـون              
                         كما كان عمرو بن العـاص   .                يتوقع منه هذا  هللا                ، وكان رسول ا   "       سيف اهللا  "

                                          ُ                فاحلياة الرتيبة اململة اليت أتت بعد صلح احلُديبيـة          )٢ ( .                          ممن أسلموا يف هذه الفترة    
                                                                             جعلت السأم يتسرب إىل قلوب هؤالء األبطال، ودفعتهم إىل اختيار اجلبهة اليت            

   .                        اجلبهة اليت يقودها الرسول   .   ..                 متوج باحلركة واحلياة

     ً                                                 أيضاً من الرجال العظام الذين كسبهم اإلسـالم يف                              كان عثمان بن طلحة   
           أعطـاه                                        لديه قبل إسالمه وعند فتح مكـة                                          هذه الفترة، وكانت مفاتيح الكعبة    

                                                 
     ٢٧٢ / ٤          البن كثري  »                البداية والنهاية «   )١ (
     ٢٦٩ / ٤          البن كثري  »                البداية والنهاية «   )٢ (
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                       السياسي والعـسكري                         هؤالء األشخاص بدهائهم    .                  مفاتيح الكعبة          الرسول  
                                                                             كانوا يستطيعون دحر اجليوش، ولكنهم رجعوا إىل أنفسهم يف فترة الصلح هذه            

   .              واهتدوا إىل احلق

          الكعبة  كر          ال أحد حيت   . ١

                                                  ُ             حىت ذلك اليوم تنظر إىل اجلميع باستعالء وبكربياء؛ ولـسانُ                     كانت قريش 
  .             إال بإذم                            فال يقترب أحد من الكعبة      .  “                 أصحاب بيت اهللا     حنن ”   :          حاهلا يقول 

                                                                                 وكان على كل من يزور الكعبة أن يدفع ضريبة معينة وإال منـع مـن هـذه                 
   .       الزيارة

                                                           مل يذكر شرط دفع هذه الضريبة أو اإلتاوة، وكان هذا                    ُ       ويف صلح احلُديبية  
                 بعد عام دون                                        ، فعندما طاف املسلمون حول الكعبة              ساب قريش         ً    خطأ كبرياً حل  

                   ليـست الـصاحبة               إذن، فقـريش     ...                                     دفع هذه اإلتاوة تنبهت القبائل األخرى  
               الطواف حول                                                                 الوحيدة للكعبة وإال فكيف استطاع املسلمون اآلتون من املدينة        

       ؟ كان    ..                                    ً                      فع هذه اإلتاوة؟ وملاذا ال ميلكون هم أيضاً مثل هذا احلق                        الكعبة دون د  
                   ً                                    لقد تبني هلم أن قريشاً وحدها ال متلك الكعبة، لـذا               ...                    اجلميع يتحدثون ذا  

   .               دون أي عراقيل                                               فقد أتى اجلميع يف السنوات املتعاقبة إىل البيت احلرام

         بالدعوة                         السلم أفضل جو للقيام  . ٢

  .                   ملدة عشر سنوات                                                     لقد توفر جو من األمن ومت اخلالص من مشكلة قريش         
                                                                      وكانت هذه الفترة مهمة جدا بالنسبة للمسلمني وضـرورية هلـم، إذ وجـد       

                                                                      الفرصة مواتية إلرسال الكوادر اليت رباهـا وهيأهـا إىل خمتلـف                     الرسول  
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                        مجيـع أحنـاء اجلزيـرة                                               اجلهات، وكان هذا يعين ارتفاع صوت اإلسـالم يف    
                                           يعلو يف كل مكان، وبدأ الناس يهرعون                                   أجل، لقد بدأ صوت القرآن        ...        العربية

    ت  ي َ أَ  ر  و          بقوله                                       وهذه هي الفترة اليت وصفها القرآن       .                        ويستجيبون لنداء اإلسالم  
الن    اس    ي     دخ   ُاهللاِ   ِ يِن   ِ  ي دِ   ِ   فِ   َ ونَ ُ ل   ِ    أفو       ًاجا ً     ) وعشر سنوات يعين تربية نسل       .  ) ٢  :      النصر                             

                                                                   ومل تكن قريش تدرك كيف أا أعطت للمسلمني فرصة مثينـة، ولـو               .     جديد
                               واستغل املسلمون هذه الفتـرة       .                                              أدركت ذلك ملا اقتربت من مثل هذه املعاهدة       

                           وكـان الـذين يلتحقـون        .  ً                               اً من الناحية النوعية والكمية                ً      ليقطعوا شوطاً مهم  
                                                                           باإلسالم يزيدون القوة العسكرية اإلسالمية ويزيدون األمل لدى املسلمني، لذا          

                        مل يكن أمام قـريش                                                            فما أن حان الوقت املناسب وتوجه املسلمون لفتح مكة        
   .           سوى االستسالم

                               التعرف على اإلسالم يف الصلح  . ٣

     حـىت  -                                  وهي أن العالقة بني الطـرفني                         ُ        أخرى وفرها صلح احلُديبية           وفائدة  
              وكانت العالقة    .                                           كانت مقطوعة فال يذهب أحدمها إىل اآلخر       -      ُ      صلح احلُديبية 

                           ويف ظروف احلرب مل يكن من        .                                               الوحيدة بينهما هي التقابل يف ساحات القتال      
                               وعندما تأسس الصلح بـدأت       .                                             املمكن تبليغ حقائق اإلسالم إىل الطرف املقابل      

                                                                             الزيارات تقع بني الطرفني؛ والذين كانوا جيهلون فضائل اإلسالم ومجاله بدأوا           
                                                   فيعجبون ذا اجلمال وينبهرون ـذه الفـضائل                                     يرونه عندما يزورون املدينة   

                                                كانت احلياة يف املدينة كأا قطعة مـن احليـاة يف          ...                      واحملاسن اليت يشاهدوا  
       خـشوع      ...            صالة اجلماعة     ...      األذان    ...       الوضوء    ...                        اجلنة يسحر من يشاهدها   

              كل هذا يسحر       ...                                            واالطمئنان واألمان الذي يلفهم وحييط م                     الناس يف الصالة  
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     ً      قريباً بيت              ُ                  وبفضل صلح احلُديبية مل يبق ت       .                    وجيذم إىل اإلسالم                 قلوب أهل مكة  
                       ولو كان أبو جهل                       ، حىت بيت أيب جهل                                       مل يصله صوت اإلسالم ورسالة القرآن     

                   ُ            لذا، فقد كان صلح احلُديبيـة        .                                              حيا لبقي وحده يف البيت خارج دائرة اإلسالم       
   .    ً      ً            نصراً وفتحاً قبل فتح مكة

  .                                  خيطو خطوة يعرف جيدا كيف خيطوها               عندما                           أجل، لقد كان الرسول     
                                                                              وما أن ينكشف أمام ناظريه جمال حىت يضع قدمه فيه؛ كانت وحـدة الفكـر               

   .                                       واحلركة عنده تقوم بالتغلب على مجيع املصاعب

٤ .  االعتراف باإلسالم رمسيا                          

     ئـل                                    هي أن مجيـع األقـوام والقبا                                       ُ          والفائدة اخلامسة اليت أمنها صلح احلُديبية     
                                 وحبقها يف إبرام املعاهدات مع                  يف املدينة                                       اعترفت بالدولة اليت أسسها الرسول      

                                   ً                           ً           فكما تقوم حاليا الدول املتشكلة حديثاً أو اليت أعلنت استقالهلا حديثاً             .         من يشاء 
                                                                                بإبراز تعامل الدول األخرى معها كدليل على اكتساا الشرعية الدولية، كذلك           

                     فلماذا ال يعترف به      .                                 الذي أبرم مثل هذه املعاهدة                    لنسبة للرسول                كان األمر با  
                                 ُ                  قد اعترفت به بل وعقدت معه صلح احلُديبيـة؟                            مثال وهذه قريش              أهل الطائف 

   .                                        أجل، لقد تعاقبت االعترافات بعضها وراء بعض

                              أن يستخلص هذه االنتصارات          ً      ً           شخصاً رائعاً استطاع                      هكذا كان الرسول    
                  ففي جو مل يكـن       .                                                         من مثل هذه املعاهدة اليت كانت حتتوي على شروط قاسية         

     ً                                                                                  متاحاً له التفكري الطويل كان عليه أن يتخذ قراره ويوقع على هذه املعاهدة الـيت               
                    وال شـك أن هـذه        .                                                       جلبت انتصارات غري متوقعة مل تكن ختطر على بال أحد         
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                                                 دود تصورات وخيال البشر شاهدة على كونـه                                 االنتصارات اليت جتاوزت ح   
    ً                                                                             رسوالً من عند اهللا؛ ألنه ما من إنسان مهما كان عبقريا استطاع أن يـصل إىل                

         وألن مثل    .                                                                      مثل هذا النصر من معاهدة بدت ظاهريا أا هزمية بالنسبة للمسلمني          
   .                     يتخطى احلدود البشرية            بإرادة وبعلم                      هذا النجاح منوط بقوة و

           وراء ذلك     اهللا        كان  . ٥

                  ال ميلك إال أن                                                      فعندما يتأمل املرء املسائل واملشكالت اليت حلها              أجل،  
-                                   وإن أداءه هلذه الرسالة واألمانة      .                                            يرى القوة احمليطة بالوجود وهي تقف وراءه      

                                                                    مثل هذا األداء املمتاز شاهد على أن يد القدرة ويد الصيانة            -                   الثقيلة ثقل اجلبال  
   "                   إنه رسول من عندي    "  :                              وحفظه ومحايته وكأا تقول                لت رعايته              هي اليت تو  

   "              حممد رسول اهللا  "  :                                 فال منلك حنن جتاه ذلك إال أن تف بوجد

                                                      يتخذ قراره بسرعة ويـستطيع أن يلـم بـأطراف                             لقد كان الرسول    
              وهذه هي سرية     .                                                              املوضوع يف أقل وقت، وما من أمر تناوله إال وجنح يف إجنازه           

                                                                 بأنه ما من أمر فصله أو قرار اختذه أو سلوك سلكه اضطر فيما بعد                   حياته تشهد   
          ً                         بل إن بعضاً من القـضايا الـيت          .                                             إىل تكملة النقص فيه، أو تصحيح احنراف به       

                                                                              بدت يف نظر اآلخرين أوال وكأا هزمية ما إن مد يده إليها حىت حول هـذه                
                     تنقلب يف يديـه إىل                    فاهلزائم كانت       ...                                   ً      اهلزمية إىل انتصار، وجعل اإلدبار إقباالً     

                                                                فكأنه كان يقلب طبيعة األمور، ويغري جمراها وسبل سريها فيعطي            .         انتصارات
        ً                                          هذا علماً بأن كل هذا من األمور اليت ترجع إىل            .                           هلا طبيعة أخرى وجمرى آخر    

   . )  ٩٦  :      ّ  الصافّات (    َ ونَ ُ لُ  م  ع    ا ت  م    م و ُ كُ َ قَ َ لَ    خ  ُ اُهللا  و        اهللا تعاىل 
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        ملـاذا؟      ...                                                              فاهللا تعاىل كان خيلق أفعاله بيد أكمل وأشرف وأفضل خملوقاته         
          واعلمـوا      ...             فاعلموا هذا     ...                     هذا عبدي وهو رسويل     :                         ألنه كان يريد أن يقول    
                                          ً  فلو جتاوز عددكم املاليني والباليني وكان هو واحداً      ...                      أين مؤيده يف كل شيء    

                    ال حول وال قوة إال      "                             اذا؟ ألين أؤيده وأنصره إذ       مل    ...      ً                 ً    فريداً النتصر عليكم مجيعاً   
                                                                 وجيب أال ينسى أحد أنين وراءه، فمن حارب من كان اهللا تعـاىل وراءه       " .   باهللا

   .                  فكأنه حيارب اهللا تعاىل

                                                     ، ومل يكن من املمكن أن يغلب، والذين كانوا حيـاولون           َ         مل يغلَب حممد    
                          أي أم مل يكونوا سـوى        .   ..                                                التغلب عليه إمنا كانوا يناقضون عقوهلم وقلوم      
                           واهللا تعاىل يعطـي ألمثـال        .                                           أشخاص بؤساء حياولون التعرض لعمل مستحيل     

                              أفيقـوا أيهـا املتجـاوزون          ...           أن أفيقوا  "                              هؤالء بعض اإلشارات واإلمياءات     
   .                                                فإن مل يفهموا كل هذه اإلشارات أمسك م وأى أمرهم " .      حدودهم

                                 التعرض له، ذلك ألن اهللا ناصره،                     وال جماته و                             أجل، ال ميكن حماربة حممد      
    ُ   يـلُ  ِ ِرب ِ ِج     و   ه َ الَ  و     م   و     ه    َ   اهللاَ   َّ إنَّ َ فَ                          جتاهه شيء من زوجاته                                حىت إنه يقول له حني بدر     

و  ص  اِل ِ  ح   ْال   ْ   م  ؤِم ِ  نني    و     ْال ْ  م  َةُ َ كَ ِ ِئ َ ال ُ  ب     عد    َِل  َ   ذ ِ ك   َري ِ ِه  َ   ظ   ) أي أن سكنة الـسماء       .  ) ٤  :       التحرمي                       
                                                            وعندما يكون كل هؤالء من جندك فلن تغلبـك املاليـني وال                ...            كلهم جبانبك 

                                                                                الباليني إن تعرضوا لك، ومن يفعل ذلك فكأنه يناطح الصخر الصوان برأسه حىت             
                                                                            وقد ميهل اهللا تعاىل مرة أو عشرا أو عشرين أو ثالثني مرة لكي ال يبقـى                  .     حيطمه

                             وتعالوا إىل الصراط املستقيم        ...        وافهموا  !       تأملوا "  :                   ر وكأنه يقول هلم               هلؤالء أي عذ  
                                           ولكنه عندما يأخذهم يأخذهم أخذ عزيز        " .                                        لكيال يبقى لديكم أي عذر يوم القيامة      
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   )١ ( .    ريفةـ         اديث الشـ                         مقتدر، كما ورد يف أحد األح

  

  مت اجلزء الرابع من سلسلة النور اخلالد 

  ويليه اجلزء اخلامس وهو

  ."      ً                  قائدا ، التنظري والتطبيق الرسول"

  .           ً      ًواحلمد هللا أوال  وآخرا 

                                                 
    ٦١              ، الرب والصلة،     مسلم   ؛   ٥  )   ١١ (            ، تفسري سورة        البخاري   )١ (
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  ٥...........................................................القسم الثاين
  ٧.........................................................:الفصل األول

  ٧........................................... ورئاسته للعائلةتربية النيب 
  ٨.......................................... كرئيس عائلة النيب .أ

  ١٥...................................القيمة اليت أعطاها لزوجاته. ب
  ١٨.............................................استشارته لنسائه. ج
  ٢٠................................................حادثة التخيري. د

  ٢٦........................صـفـة األبـوة لـدى النيب : الفصل الثاين
  ٢٨.................................... شفقته على أوالده وأحفاده.أ

  ٣١.........................رضي اهللا عنهاحبه وحنانه جتاه فاطمة . ب
  ٣٣.................................... أوالده للحياة األبديةيئة. ج
  ٣٩.................................اجلو العام للتربية يف بيته الكرمي. د

  ٤٢........................................................:الفصل الثالث
  ٤٢.................................. للناس وأسلوب تربيتهتربية الرسول 
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  ٤٦..................................                            السمو  بالروح والنفس والعقل.أ
  ٤٧...........................................كون دعوته عاملية. ب
  ٥٥..............................................احلركة والعمل. ج
  ٥٧......................................التجارة والزراعة واجلهاد. د
  ٥٩..........................................مالحظة حول العلم. ه

  ٦٣........................................................:الفصل الرابع
  ٦٣.......................................أمثلة من نظام تربيته وتعليمه 

  ٦٣......................... موقفه من األعرايب الذي بال يف املسجد.أ
  ٦٤.....................................القيمة اليت أعطاها للمرأة. ب
  ٦٥..............................................رجل االستغناء. ج
  ٦٧............................................اهليةمقطع من اجل. د
  ٧٤................................................الكرم واإليثار. ه
  ٧٥................................................بطولة اخلنساء. و
  ٧٦..............................................الراكب املهاجر. ز
  ٧٧............................................    ّ          الوق اف عند احلق. ح
  ٧٧...........................حادثة ماعز ونظام املراقبة الوجدانية. ط
  ٨٣......................................................:ل اخلامسالفص
  ٨٣..................................العباقرة و الذي صنعه الرسول    اجلو 

  ٨٣...........................................                        الذين نشأوا يف جو ه املعنوي
  ٨٨...................................... عباقرة العلم هلذه املدرسة.أ
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  ٨٨.............................................يف جمال الفقه.  ١
  ٩٠...........................................يف جمال التفسري.  ٢
  ٩١..........................................يف جمال احلديث.  ٣
  ٩٢....................................يف جمال العلوم الوضعية.  ٤
  ٩٣...........................................أبطال عامل الروح. ب
  ٩٦.................................................أرباب البيان. ج
..............................................................١٠١  

  ١٠٤......................................................:الفصل األول
  ١٠٤................................................. القائد واحلياةرسالة
  ١٠٥..........................................          ً         كان واثقا  وذا عزم.أ

  ١٠٧......................................                   طلب األغنياء التمايز . ب
  ١١٠......................................................:الفصل الثاين

  ١١٠.............................................القائد والعنصر اإلنساين
  ١١٤.....................................................:الفصل الثالث

  ١١٤.........................لقائد واستخدام الكفاءات يف املكان املناسبا
  ١١٥......................................... أبو ذر الغفاري -أ

  ١١٧.......................................               عمرو بن ع ب س ة -ب
  ١١٩..............................................         ج ليبيب -ج
  ١٢١..................................... علي بن أيب طالب -د
  ١٢٢.........................رضي اهللا عنهن الزوجات الطاهرات -ه
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  ١٢٤......................................................:الفصل الرابع
  ١٢٤.....................................صاحب الفراسة املتنورة بالوحي

  ١٢٧................................ التحكيم حول احلجر األسود-أ
  ١٢٩........................................                 تقسيم غنائم ح نني-ب
  ١٢٩............................................ مشكلة اهلجرة-ج

  ١٣٢...............................نزاع بني االستغناء والكرم.  ١
  ١٣٥............................................أول دستور.  ٢
  ١٣٦............................................. مشكلة احلرب-د

  ١٣٧.................................                 ُ  التكتيك يف معركة أ حد.  ١
  ١٤٢...............................................الشورى.  ٢

  ١٤٩....................................................:الفصل اخلامس
  ١٤٩.............................................وحدة الـنظـر والقدم

  ١٤٩............................................ إنسان التخطيط-أ
  ١٥١.............................العنصرية:  املشكلة احملتملة اآلن-ب
  ١٥٣..................................................   ُ      احل ديبية-ج

  ١٥٥............................................معجزة املاء.  ١
  ١٥٥.................................................الرسل.  ٢
  ١٥٦..............................       ً       مبعوثا  للنيب عثمان .  ٣
  ١٥٧.............................................بيعة املوت.  ٤
  ١٥٨.........................................انكشفت الغمة.  ٥
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  ١٥٨................................................االتفاق.  ٦
  ١٥٩.........................................هياج عمر .  ٧
  ١٦٠..............................................أبو جندل.  ٨
  ١٦١.....................................                أبو ب صري وأصدقاؤه.  ٩
  ١٦٢........................................             ُ      نتائج صلح احل ديبية-د

  ١٦٤....................................ال أحد حيتكر الكعبة.  ١
  ١٦٤..........................                            السلم أفضل جو  للقيام بالدعوة.  ٢
  ١٦٥..........................التعرف على اإلسالم يف الصلح.  ٣
  ١٦٦................................                   االعتراف باإلسالم رمسيا .  ٤
  ١٦٧.....................................ء ذلككان اهللا ورا.  ٥

  

  




